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O MOMENTO!...O MOMENTO!...

Ultimamente têm sido publicadas, neste jornal, algumas in-Ultimamente têm sido publicadas, neste jornal, algumas in-
tervenções de membros da Assembleia Municipal de Vila Nova de tervenções de membros da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Cerveira.Cerveira.

Ficamos satisfeitos pelo acontecido e que os interessados na Ficamos satisfeitos pelo acontecido e que os interessados na 
divulgação tenham verifi cado que neste periódico há sempre um divulgação tenham verifi cado que neste periódico há sempre um 
espaço aberto para quem, com intenção informativa ou até pedagó-espaço aberto para quem, com intenção informativa ou até pedagó-
gica, queira expor as suas razões.gica, queira expor as suas razões.

Embora, por vezes, aparecesse um isolado texto, o certo é Embora, por vezes, aparecesse um isolado texto, o certo é 
que as intervenções dos membros da Assembleia Municipal têm que as intervenções dos membros da Assembleia Municipal têm 
sido pouco divulgadas, ao longo dos anos, na imprensa local. E é sido pouco divulgadas, ao longo dos anos, na imprensa local. E é 

certo, segundo informações verbais, que já tem havido temas que se o grande público, os cerveirenses certo, segundo informações verbais, que já tem havido temas que se o grande público, os cerveirenses 
em concreto, tomasse conhecimento suscitaria interesse.em concreto, tomasse conhecimento suscitaria interesse.

É pena que este ciclo político esteja a chegar ao fi m e só se atente agora na valorização de certos É pena que este ciclo político esteja a chegar ao fi m e só se atente agora na valorização de certos 
temas quando divulgados na imprensa local, neste caso concreto no jornal “Cerveira Nova”.temas quando divulgados na imprensa local, neste caso concreto no jornal “Cerveira Nova”.

No entanto, poderá fi car a mensagem para que numa futura Assembleia Municipal, saída das pró-No entanto, poderá fi car a mensagem para que numa futura Assembleia Municipal, saída das pró-
ximas eleições autárquicas, os eleitos cerveirenses não utilizem só para “consumo” interno aquilo que ximas eleições autárquicas, os eleitos cerveirenses não utilizem só para “consumo” interno aquilo que 
quem neles votou também tem direito a saber...quem neles votou também tem direito a saber...

J.L.G. J.L.G. 
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CREDIVISÃOCREDIVISÃO
10 MESES SEM JUROS

VILA NOVA DE CERVEIRA
- Largo do Terreiro - Tel.: 251 792 500

PONTE DE LIMA
- Lot. Escola Secundária, Lt. 2 - Lj. E - Tel.: 258 931 200

CAMINHA
- Praça Cons. Silva Torres, 49-51 - Tel.: 258 724 300

ASSINE, LEIAASSINE, LEIA
EE 

DIVULGUEDIVULGUE

CERVEIRACERVEIRA
NOVANOVA

FARMÁCIA CERQUEIRAFARMÁCIA CERQUEIRA
24 horas ao seu serviço24 horas ao seu serviço

todos os dias do ano, sempre!todos os dias do ano, sempre!
Rua Queirós Ribeiro, 23-25

Telf.: 251 795 291  /  Fax: 251 795 285
4920-289 VILA NOVA DE CERVEIRA

Especialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticasEspecialistas em grelhados e caça  /  Carnes exóticas
Costeletas de Crocodilo, Lombo de JavaliCosteletas de Crocodilo, Lombo de Javali

Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, Turnedós de Faisão, Bisonte, Veado, 
Avestruz, Zebra, Gazela e KanguruAvestruz, Zebra, Gazela e Kanguru

Chamosinhos, 37  /  SÃO PEDRO DA TORREChamosinhos, 37  /  SÃO PEDRO DA TORRE
Telefone: 251 839 256  /  Fax: 251 837 691Telefone: 251 839 256  /  Fax: 251 837 691

NÃO ACEITAMOS RESERVASNÃO ACEITAMOS RESERVAS

O REI DO POLVOO REI DO POLVO

CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA  
DO CRUZEIRO

FORNECEMOS DIARIAMENTE, PARA LEVAR PARA CASAPARA LEVAR PARA CASA, O
MELHOR CHURRASCO, MAS SÓ POR ENCOMENDASÓ POR ENCOMENDA

FRANGO - COSTELA - CRIOLO - POLVO 
BACALHAU - ESPETADAS

SEMPRE ACOMPANHADO DE BATATA E ARROZ

LUGAR DO CRUZEIRO   /  4920-081 LOVELHE
VILA NOVA DE CERVEIRA   /   TELF.: 251 794 028

TRADUÇÕESTRADUÇÕES
FRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOLFRANCÊS  /  INGLÊS  /  ESPANHOL

Contactar: Teresa VitorinoContactar: Teresa Vitorino

Licenciada em Tradução e Interpretação SimultâneaLicenciada em Tradução e Interpretação Simultânea

Lugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉMLugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉM

Telef.: 251 795 864  /  Faz:  251 794 835Telef.: 251 795 864  /  Faz:  251 794 835
Telemóvel: 969 086 389Telemóvel: 969 086 389

GABINETE DE APOIOGABINETE DE APOIO
PSICOLÓGICOPSICOLÓGICO

• Consulta Psicológica;Consulta Psicológica;
• Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;Avaliação Psicológica e Diagnóstico Clínico;
• Aconselhamento em Situações de Crise;Aconselhamento em Situações de Crise;
• Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;Orientação Escolar, Profi ssional e Vocacional;
• Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e Reabilitação Cognitiva (após (AVC’S - TCE’S e 

outros Traumatisnos).outros Traumatisnos).

Travessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de CerveiraTravessa das Penas, Lj 28 - 4920 Vila Nova de Cerveira

Consultas mediante marcação >Consultas mediante marcação >
967 974 880967 974 880
919 731 292919 731 292FRANCLIM & FERNANDES, LDA.FRANCLIM & FERNANDES, LDA.

VENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕESVENDA DE PNEUS  /  PROMOÇÕES
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

MUDANÇAS DE ÓLEO MUDANÇAS DE ÓLEO 
ALINHAMENTO DE DIRECÇÕESALINHAMENTO DE DIRECÇÕES

Lugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉMLugar das Faias  /  4920-061 GONDARÉM
Vila Nova de Cerveira  /  Telefone: 251 795 562Vila Nova de Cerveira  /  Telefone: 251 795 562

CASADOMELCASADOMEL
De Franclim & Fernandes, Lda.De Franclim & Fernandes, Lda.

VENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLASVENDA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS

Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)Rua do Forte, n.º 7 (em frente à GNR)
4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA4920-273 VILA NOVA DE CERVEIRA

Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688Contactos: Telf.: 251 795 562 / Telm.: 933 612 688

Florista Flor e ArteFlorista Flor e Arte
Graça GomesGraça Gomes

Mercado MunicipalMercado Municipal

Loja 5Loja 5

Vila Nova de CerveiraVila Nova de Cerveira

251 794 385251 794 385

96 331 49 48 96 331 49 48 

CERVEIRA NOVACERVEIRA NOVA
Locais de vendaLocais de venda

 em Cerveira: em Cerveira:

Ermelinda RegoErmelinda Rego
(R. Queirós Ribeiro)(R. Queirós Ribeiro)

Papelaria A4Papelaria A4
Adélia OliveiraAdélia Oliveira

(Av. Heróis do Ultramar)(Av. Heróis do Ultramar)

RICLARTERICLARTE
Cláudio AfonsoCláudio Afonso

(Estrada Nacional 13)(Estrada Nacional 13)

Em Campos:Em Campos:

Lucinda PereiraLucinda Pereira
(Rua do Colégio, 3)(Rua do Colégio, 3)

  Telm: 967 025 260   Telm: 967 025 260 Luís GomesLuís Gomes

  Telm: 962 687 750   Telm: 962 687 750 Ricardo GomesRicardo Gomes

TAXISTAXIS
Pacheco GomesPacheco Gomes

4920-277 Vila Nova de Cerveira4920-277 Vila Nova de Cerveira
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CERVEIRA NOVA
PREÇO DE ASSINATURA 

EM 2013

Nacional: € 20,00

Internacional (Normal): € 30,00

Internacional (Azul): € 50,00

Digital: € 12,50

Pague a sua assinatura através Pague a sua assinatura através 
de transferência bancária de transferência bancária 

para a conta com opara a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

ASSINE, LEIAASSINE, LEIA
E DIVULGUEE DIVULGUE

“CERVEIRA NOVA”“CERVEIRA NOVA”

Recanto de São Roque Recanto de São Roque 
foi inaugurado!foi inaugurado!

O Recanto de São Roque é um espaço localizado na par-O Recanto de São Roque é um espaço localizado na par-
te inferior do parque de estacionamento sito a norte do Largo te inferior do parque de estacionamento sito a norte do Largo 
de São Roque das Cortes, em Vila Nova de Cerveira.de São Roque das Cortes, em Vila Nova de Cerveira.

Em outubro de 2012 um grupo de amigos de São Roque Em outubro de 2012 um grupo de amigos de São Roque 
assinou um protocolo com a Câmara Municipal, no qual a edi-assinou um protocolo com a Câmara Municipal, no qual a edi-
lidade cedeu, por tempo indeterminado, a referida área, para lidade cedeu, por tempo indeterminado, a referida área, para 
que nela fossem efetuadas obras, transformando-a numa que nela fossem efetuadas obras, transformando-a numa 
zona de entretenimento.zona de entretenimento.

Em fevereiro deste ano deram-se início às obras, com a Em fevereiro deste ano deram-se início às obras, com a 
ajuda do município, da junta de freguesia, de anteriores co-ajuda do município, da junta de freguesia, de anteriores co-
missões de festas e da população do lugar das Cortes e seus missões de festas e da população do lugar das Cortes e seus 
arredores.arredores.

Concluídas as referidas obras, é resolvido fazer a mere-Concluídas as referidas obras, é resolvido fazer a mere-
cida inauguração a tal aprazível recanto, dando-lhe a digni-cida inauguração a tal aprazível recanto, dando-lhe a digni-
dade que o local merece e que a população do nosso burgo dade que o local merece e que a população do nosso burgo 
tanto ansiava.tanto ansiava.

Assim, é feito um convite à população da nossa vila para Assim, é feito um convite à população da nossa vila para 
a inauguração, na qual, pela sua presença, lhes seria ofereci-a inauguração, na qual, pela sua presença, lhes seria ofereci-
da uma sardinhada, fêveras e bebidas, pedindo como contra-da uma sardinhada, fêveras e bebidas, pedindo como contra-
partida, uma iguaria ou bebida para que, junto à nossa oferta, partida, uma iguaria ou bebida para que, junto à nossa oferta, 
não faltasse nada para saciar todos os presentes.não faltasse nada para saciar todos os presentes.

Chegado o dia 29 de junho último, deu-se início à inau-Chegado o dia 29 de junho último, deu-se início à inau-
guração com o batismo do espaço levado a efeito pelo Padre guração com o batismo do espaço levado a efeito pelo Padre 
António Esteves, seguindo-se o descerrar de uma lápida pelo António Esteves, seguindo-se o descerrar de uma lápida pelo 
Presidente da Câmara, Eng. José Manuel Vaz Carpinteira, e Presidente da Câmara, Eng. José Manuel Vaz Carpinteira, e 
pelo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Vítor Nelson pelo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Vítor Nelson 
Esteves Torres da Silva.Esteves Torres da Silva.

Seguiu-se um lauto banquete oferecido aos convidados Seguiu-se um lauto banquete oferecido aos convidados 
que não paravam de nos inundar o espaço, entregando as que não paravam de nos inundar o espaço, entregando as 
suas dádivas enaltecendo a maravilhosa ideia relativa à suas dádivas enaltecendo a maravilhosa ideia relativa à 
transformação daquele agradável local.transformação daquele agradável local.

Não faltaram concertinas e cantores que nos regalaram Não faltaram concertinas e cantores que nos regalaram 
alegria, dando a sensação de estarmos num arraial minhoto.alegria, dando a sensação de estarmos num arraial minhoto.

Ficamos gratos à população do nosso rincão, aos con-Ficamos gratos à população do nosso rincão, aos con-
vidados pela sua simpática visita e àqueles que, não nos vidados pela sua simpática visita e àqueles que, não nos 
visitando, por motivos vários, contribuíram com abundantes visitando, por motivos vários, contribuíram com abundantes 
ofertas, tais como as grandes superfícies, talhos, padarias, ofertas, tais como as grandes superfícies, talhos, padarias, 
entre outros.entre outros.

Todas as sextas e sábados, a partir do fi nal da tarde, po-Todas as sextas e sábados, a partir do fi nal da tarde, po-
dem fazer-nos uma agradável visita que muito agradecere-dem fazer-nos uma agradável visita que muito agradecere-
mos.mos.

Um salutar bem-haja a todos!Um salutar bem-haja a todos!

Magalhães CostaMagalhães Costa
(Cerveira)(Cerveira)

Intervenção de António Roleira Marinho na Intervenção de António Roleira Marinho na 
Assembleia Municipal de Vila Nova de CerveiraAssembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira

Senhor Presidente da Assembleia Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, Senhor Presidente da Câ-Municipal, Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal e Senhores Vereado-mara Municipal e Senhores Vereado-
res, Senhoras e Senhores Deputados res, Senhoras e Senhores Deputados 
Municipais, Ilustres Munícipes:Municipais, Ilustres Munícipes:

Permitam que traga hoje à colacção Permitam que traga hoje à colacção 
dois assuntos, que podem parecer de dois assuntos, que podem parecer de 
somenos, mas que achei deveria colo-somenos, mas que achei deveria colo-
car à consideração da Assembleia e, car à consideração da Assembleia e, 
desde logo, da Câmara Municipal:desde logo, da Câmara Municipal:

Um tem a ver com o estado de lim-Um tem a ver com o estado de lim-
peza do espelho de água, que rodeia o peza do espelho de água, que rodeia o 
obelisco que perpetua os Mortos no Ul-obelisco que perpetua os Mortos no Ul-
tramar, quando tem água, mas também tramar, quando tem água, mas também 
quando não tem. Tenho observado, nos quando não tem. Tenho observado, nos 
últimos meses, sobretudo ao sábado, últimos meses, sobretudo ao sábado, 
que o mesmo é muito fotografado e que o mesmo é muito fotografado e 
já tenho, por várias vezes, ciceronado já tenho, por várias vezes, ciceronado 
aqueles que ali fi cam indagando o que aqueles que ali fi cam indagando o que 
tal representa. Quando se faz a limpeza tal representa. Quando se faz a limpeza 
do recinto da feira, não custava nada do recinto da feira, não custava nada 
mais umas vassouradas para que tão mais umas vassouradas para que tão 
signifi cativo símbolo ostente alguma signifi cativo símbolo ostente alguma 
dignidade, honrando quem se pretende dignidade, honrando quem se pretende 
honrar e dignifi cando Cerveira! Como honrar e dignifi cando Cerveira! Como 
está mais parece um “vazadouro”, as-está mais parece um “vazadouro”, as-
sim, não!sim, não!

Outro assunto é a propalada ligação Outro assunto é a propalada ligação 
ferroviária Porto/Vigo, que já aqui abor-ferroviária Porto/Vigo, que já aqui abor-
damos, eu e outros, e agora que se pro-damos, eu e outros, e agora que se pro-
mete uma solução, não devemos calar mete uma solução, não devemos calar 
a nossa voz, quando nos dizem que a nossa voz, quando nos dizem que 
tal acontecerá, mas sem qualquer pa-tal acontecerá, mas sem qualquer pa-
ragem intermédia. Mas então pergun-ragem intermédia. Mas então pergun-
tamos para quem servirá tal ligação? tamos para quem servirá tal ligação? 
Será que não terá ainda menor pro-Será que não terá ainda menor pro-
cura do que nos “ronceiros” comboios cura do que nos “ronceiros” comboios 
actuais? Não me atrevo a sugerir uma actuais? Não me atrevo a sugerir uma 
paragem em V. N. Cerveira, mas Viana paragem em V. N. Cerveira, mas Viana 
do Castelo e Valença não deverão exi-do Castelo e Valença não deverão exi-
gir que tal aconteça? E nós, através da gir que tal aconteça? E nós, através da 
nossa Câmara Municipal não temos a nossa Câmara Municipal não temos a 
obrigação de acompanhar esses muni-obrigação de acompanhar esses muni-
cípios nessa reivindicação? Creio bem cípios nessa reivindicação? Creio bem 
que sim, pois também dessa maneira que sim, pois também dessa maneira 
estamos a defender a coesão do distrito estamos a defender a coesão do distrito 
e do Alto Minho.e do Alto Minho.

Aproveitando o uso da palavra, Se-Aproveitando o uso da palavra, Se-
nhor Presidente da Assembleia Munici-nhor Presidente da Assembleia Munici-
pal, e esperando não ultrapassar o tem-pal, e esperando não ultrapassar o tem-
po regimental, algumas notas sobre os po regimental, algumas notas sobre os 
trabalhos da Assembleia e o que foi a trabalhos da Assembleia e o que foi a 
nossa quota de responsabilidade nesta nossa quota de responsabilidade nesta 
Legislatura que se aproxima do seu ter-Legislatura que se aproxima do seu ter-
mo, mesmo sem seguir uma cronologia mo, mesmo sem seguir uma cronologia 
muito à risca, aí fi ca um lampejo do que muito à risca, aí fi ca um lampejo do que 
trouxemos à Assembleia em prol do in-trouxemos à Assembleia em prol do in-
teresse concelhio:teresse concelhio:

Desde logo a participação empe-Desde logo a participação empe-
nhada e fundamentada sobre o PDM e nhada e fundamentada sobre o PDM e 
as Propostas concretas que apresenta-as Propostas concretas que apresenta-
mos, quer quando o assunto despon-mos, quer quando o assunto despon-
tou, quer depois na sua fase fi nal e se tou, quer depois na sua fase fi nal e se 
ajudamos a melhorar um pouco, fi cou-ajudamos a melhorar um pouco, fi cou-
nos a mágoa de não termos sido capa-nos a mágoa de não termos sido capa-
zes de infl uenciar mais e de não termos zes de infl uenciar mais e de não termos 
conseguido sensibilizar os Srs. Presi-conseguido sensibilizar os Srs. Presi-
dentes de Junta para tão magno pro-dentes de Junta para tão magno pro-
blema, pois poderíamos e deveríamos blema, pois poderíamos e deveríamos 
levar mais longe as nossas posições, levar mais longe as nossas posições, 
com fundamentos técnicos e políticos, com fundamentos técnicos e políticos, 
como propusemos, mas o seguidismos como propusemos, mas o seguidismos 
da maioria entendeu o contrário e foi da maioria entendeu o contrário e foi 
pena!pena!

Estivemos no debate e procura-Estivemos no debate e procura-
mos caminhos a seguir no “Dossier das mos caminhos a seguir no “Dossier das 
Águas” e o mesmo continua sem fi m à Águas” e o mesmo continua sem fi m à 
vista, sendo certo que, neste caso, o vista, sendo certo que, neste caso, o 
assunto até é transmunicipal.assunto até é transmunicipal.

Abordamos a questão da “REOR-Abordamos a questão da “REOR-
GANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA” mui-GANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA” mui-
to antes dela surgir e com o intuito de to antes dela surgir e com o intuito de 
podermos ser pioneiros na matéria. podermos ser pioneiros na matéria. 
Depois, quando a Lei nos entrou portas Depois, quando a Lei nos entrou portas 
adentro voltamos ao tema, fi zemos su-adentro voltamos ao tema, fi zemos su-
gestões atempadas, abrimos espaços gestões atempadas, abrimos espaços 
para diálogos e consensos e de novo, para diálogos e consensos e de novo, 
do outro lado, “se fi zeram orelhas mou-do outro lado, “se fi zeram orelhas mou-
cas” e por isso levamos em cima com cas” e por isso levamos em cima com 
um ajustamento quase “estapafúrdio”. um ajustamento quase “estapafúrdio”. 
Em política, paga-se caro a inércia e o Em política, paga-se caro a inércia e o 

deixar correr para “ver como param as deixar correr para “ver como param as 
modas”, e foi o que aconteceu em V. N. modas”, e foi o que aconteceu em V. N. 
Cerveira, não culpem terceiros, porque Cerveira, não culpem terceiros, porque 
a culpa tem aqui os seus “gurus”!a culpa tem aqui os seus “gurus”!

E já agora um outro tema conexo E já agora um outro tema conexo 
com este, que também abordei na As-com este, que também abordei na As-
sembleia Municipal, foi a questão dos sembleia Municipal, foi a questão dos 
limites entre Freguesias e até dos limi-limites entre Freguesias e até dos limi-
tes do concelho com os concelhos vizi-tes do concelho com os concelhos vizi-
nhos e, pasme-se, responderam-me na nhos e, pasme-se, responderam-me na 
ocasião, que o assunto até estava a ser ocasião, que o assunto até estava a ser 
tratado! Que eu saiba, nada aconteceu, tratado! Que eu saiba, nada aconteceu, 
nada se fez, tudo continua na mesma, e nada se fez, tudo continua na mesma, e 
a promessa fi cou no vazio! a promessa fi cou no vazio! 

As condições que, localmente, nos As condições que, localmente, nos 
são dispensadas em termos de saúde, são dispensadas em termos de saúde, 
criticando a lentidão, os métodos e as criticando a lentidão, os métodos e as 
instalações de que dispomos estive-instalações de que dispomos estive-
ram em cima da mesa, e lembro que, ram em cima da mesa, e lembro que, 
por proposta socialista, até criamos por proposta socialista, até criamos 
uma COMISSÃO para auscultar razões uma COMISSÃO para auscultar razões 
e apresentar sugestões, o trabalho foi e apresentar sugestões, o trabalho foi 
feito, mas onde estão os resultados? A feito, mas onde estão os resultados? A 
degradação acentuou-se e nem sequer degradação acentuou-se e nem sequer 
tivemos conhecimento da resposta que tivemos conhecimento da resposta que 
os respectivos serviços deram, se é que os respectivos serviços deram, se é que 
deram, a um “abaixo assinado” que terá deram, a um “abaixo assinado” que terá 
suscitado a tomada de posição da As-suscitado a tomada de posição da As-
sembleia.sembleia.

Trouxemos, por mais que uma vez, Trouxemos, por mais que uma vez, 
e por motivos diversos, o ensino à baila. e por motivos diversos, o ensino à baila. 
Louvamos o que de Bom por aí se faz, Louvamos o que de Bom por aí se faz, 
particularmente, no ensino Particular e particularmente, no ensino Particular e 
Cooperativo e insurgimo-nos por uma Cooperativo e insurgimo-nos por uma 
ou outra prepotência de alguns “man-ou outra prepotência de alguns “man-
dantes” e denunciamos até atropelos às dantes” e denunciamos até atropelos às 
boas regras que devem nortear a vida boas regras que devem nortear a vida 
escolar em todos os seus aspectos!escolar em todos os seus aspectos!

Logo nas primeiras Sessões do Logo nas primeiras Sessões do 
Mandato abordamos o já velho assunto Mandato abordamos o já velho assunto 
do Castelo, feito Pousada, e continua-do Castelo, feito Pousada, e continua-
mos sem solução à vista. A culpa não mos sem solução à vista. A culpa não 
será dos dirigentes municipais, mas será dos dirigentes municipais, mas 
convenhamos que a luta contra a “buro-convenhamos que a luta contra a “buro-
cracia” e contra o “centralismo” também cracia” e contra o “centralismo” também 
é uma responsabilidade autárquica.é uma responsabilidade autárquica.

A ECOVIA foi outra preocupação e A ECOVIA foi outra preocupação e 
valeu a pena, quando nos proporcio-valeu a pena, quando nos proporcio-
nam cerca de metade da sua extensão, nam cerca de metade da sua extensão, 
aí está um melhoramento que valoriza-aí está um melhoramento que valoriza-
rá o todo concelhio.rá o todo concelhio.

Em jeito de conclusão refi ro que Em jeito de conclusão refi ro que 
aqui e ali deixei o meu reparo crítico ao aqui e ali deixei o meu reparo crítico ao 
modo como foram conduzidos os nos-modo como foram conduzidos os nos-
sos trabalhos, sendo que em alguns ca-sos trabalhos, sendo que em alguns ca-
sos até se voltou ao bom caminho, po-sos até se voltou ao bom caminho, po-
rém nunca se resvalou para o abuso ou rém nunca se resvalou para o abuso ou 
para os exagerados atropelos às regras para os exagerados atropelos às regras 
da democracia.da democracia.

O aplauso que ao longo das Ses-O aplauso que ao longo das Ses-
sões tivemos a oportunidade de en-sões tivemos a oportunidade de en-
dereçar ao movimento associativo do dereçar ao movimento associativo do 
concelho, quer sociocultural, quer des-concelho, quer sociocultural, quer des-
portivo e até religioso, pelo brilho como portivo e até religioso, pelo brilho como 
foram concretizando tantas realizações, foram concretizando tantas realizações, 
tantas acções cívicas, sempre em prol tantas acções cívicas, sempre em prol 
da formação das pessoas e do engran-da formação das pessoas e do engran-
decimento de cada um dos recantos decimento de cada um dos recantos 
das nossas freguesias.das nossas freguesias.

Bem hajam a todos quantos se têm Bem hajam a todos quantos se têm 
empenhado neste esforço.empenhado neste esforço.

Falamos por mais que uma vez nas Falamos por mais que uma vez nas 
questões de segurança, segurança de questões de segurança, segurança de 
pessoas e bens, e alguma coisa me-pessoas e bens, e alguma coisa me-
lhorou, houve até um Sr. Presidente de lhorou, houve até um Sr. Presidente de 
Junta que, numa das ocasiões, referiu Junta que, numa das ocasiões, referiu 
que ninguém se podia queixar, pois que ninguém se podia queixar, pois 
tudo estava normalizado, talvez direi eu, tudo estava normalizado, talvez direi eu, 
mas continuam a ser relatados casos mas continuam a ser relatados casos 
que vão acontecendo, neste e naquele que vão acontecendo, neste e naquele 
local, atingindo sempre os mais idosos, local, atingindo sempre os mais idosos, 
os mais frágeis e os mais isolados, por os mais frágeis e os mais isolados, por 
isso há que fazer mais nesta área.isso há que fazer mais nesta área.

Alertamos para a segurança rodovi-Alertamos para a segurança rodovi-
ária, não só na E.N. 13, mas também ária, não só na E.N. 13, mas também 
nas estradas municipais e paroquiais nas estradas municipais e paroquiais 
e chamamos à atenção para a sinali-e chamamos à atenção para a sinali-
zação, alguma dela roçando a “ilegali-zação, alguma dela roçando a “ilegali-
dade” e tal foi reparado? Julgamos que dade” e tal foi reparado? Julgamos que 
não, por isso quando os problemas sur-não, por isso quando os problemas sur-
girem não digam que desconheciam o girem não digam que desconheciam o 

problema.problema.
Havíamos levantado o conceito dos Havíamos levantado o conceito dos 

“Orçamentos Participativos” e eles aca-“Orçamentos Participativos” e eles aca-
baram por ser adoptados, pena que a baram por ser adoptados, pena que a 
resposta dos munícipes tenha sido qua-resposta dos munícipes tenha sido qua-
se imperceptível.se imperceptível.

Falamos dos transportes escolares, Falamos dos transportes escolares, 
da sua segurança, da sua qualidade, da sua segurança, da sua qualidade, 
dos operadores públicos, privados e dos operadores públicos, privados e 
municipais e se houve alguma recupe-municipais e se houve alguma recupe-
ração, não tanta como a que seria de-ração, não tanta como a que seria de-
sejada e até na adequação de horários sejada e até na adequação de horários 
para as actividades extra-escolares fi -para as actividades extra-escolares fi -
camos pior que antes.camos pior que antes.

No que se refere à recuperação do No que se refere à recuperação do 
Património Público e ou associativo do Património Público e ou associativo do 
concelho há muito a fazer, bem como concelho há muito a fazer, bem como 
no tratamento que é devido ao meio no tratamento que é devido ao meio 
paisagístico ambiental, aquele “multiu-paisagístico ambiental, aquele “multiu-
sos” continua a ser um mau exemplo, sos” continua a ser um mau exemplo, 
promessas…promessas…promessas…promessas…

Estivemos sempre atentos à vida Estivemos sempre atentos à vida 
social do concelho que expressamos social do concelho que expressamos 
em inúmeros Votos de congratulação, em inúmeros Votos de congratulação, 
de saudação, de solidariedade e de de saudação, de solidariedade e de 
pesar, que apresentamos ou que acom-pesar, que apresentamos ou que acom-
panhamos positivamente quando foram panhamos positivamente quando foram 
outros a introduzi-los.outros a introduzi-los.

Apelamos para que os movimentos Apelamos para que os movimentos 
de “Geminação” do município não se li-de “Geminação” do município não se li-
mitassem a fi car no papel, mas fossem mitassem a fi car no papel, mas fossem 
motivo de projecção pública e de enri-motivo de projecção pública e de enri-
quecimento do nosso “colectivo”. quecimento do nosso “colectivo”. 

Reclamamos atenção para o acer-Reclamamos atenção para o acer-
vo bibliotecário das nossas escolas e vo bibliotecário das nossas escolas e 
aquele outro do Aqua Museu.aquele outro do Aqua Museu.

Pronunciámo-nos sobre quase to-Pronunciámo-nos sobre quase to-
dos os documentos que a Câmara aqui dos os documentos que a Câmara aqui 
nos apresentou, adiantando sugestões, nos apresentou, adiantando sugestões, 
fazendo reparos, criticando ou aplau-fazendo reparos, criticando ou aplau-
dindo, conforme os casos e sempre vo-dindo, conforme os casos e sempre vo-
tamos em consciência, raramente con-tamos em consciência, raramente con-
tra e muitas vezes a favor.tra e muitas vezes a favor.

Procuramos servir as gentes, a ter-Procuramos servir as gentes, a ter-
ra, as freguesias, o Concelho, resta-nos ra, as freguesias, o Concelho, resta-nos 
desejar que os que vierem a seguir, desejar que os que vierem a seguir, 
todos os que vierem a seguir, saibam todos os que vierem a seguir, saibam 
encarnar este espírito de serviço, sem encarnar este espírito de serviço, sem 
“ressabiamentos”, sem ressentimentos, “ressabiamentos”, sem ressentimentos, 
sem preconceitos, mas sempre com sem preconceitos, mas sempre com 
um ideal bem presente – O Desenvolvi-um ideal bem presente – O Desenvolvi-
mento, o Progresso, e o Bem Estar Co-mento, o Progresso, e o Bem Estar Co-
lectivo dos Cerveirenses – colocando o lectivo dos Cerveirenses – colocando o 
interesse municipal à frente de quais-interesse municipal à frente de quais-
quer outros interesses.quer outros interesses.

Vai um tempo em que terá de ha-Vai um tempo em que terá de ha-
ver menos betão e mais ideias, mas ver menos betão e mais ideias, mas 
é preciso continuar a fazer planeando é preciso continuar a fazer planeando 
com realismo, dando sentido às acções com realismo, dando sentido às acções 
comuns, fazendo com os outros, poten-comuns, fazendo com os outros, poten-
ciar a criação de riqueza, potenciar a ciar a criação de riqueza, potenciar a 
ambição, implementando a cooperação ambição, implementando a cooperação 
transmunicipal, sendo que os agente transmunicipal, sendo que os agente 
terão de dominar os meandros do teci-terão de dominar os meandros do teci-
do institucional existente, desde logo a do institucional existente, desde logo a 
legislação aplicável em cada caso, os legislação aplicável em cada caso, os 
mecanismos de acesso aos fundos co-mecanismos de acesso aos fundos co-
munitários, os movimentos associativos munitários, os movimentos associativos 
de que o município faz parte, a agenda de que o município faz parte, a agenda 
do Plano Estratégico do Alto Minho, o do Plano Estratégico do Alto Minho, o 
Pacto Territorial “Alto Minho 2020” e por Pacto Territorial “Alto Minho 2020” e por 
aí fora, pois só assim estarão à altura aí fora, pois só assim estarão à altura 
dos desafi os que se colocam e con-dos desafi os que se colocam e con-
seguirão continuar nesta caminhada seguirão continuar nesta caminhada 
em que estamos envolvidos e que nos em que estamos envolvidos e que nos 
cumpre ampliar para nos afi rmarmos no cumpre ampliar para nos afi rmarmos no 
conjunto dos Municípios Portugueses, conjunto dos Municípios Portugueses, 
cada um deles a querer tornar-se mais cada um deles a querer tornar-se mais 
forte que os outros!forte que os outros!

Sorte e Bom sucesso para todos os Sorte e Bom sucesso para todos os 
que vierem a assumir responsabilida-que vierem a assumir responsabilida-
des, são os votos que expressamos.   des, são os votos que expressamos.   

                                                                                                                                                                                                                
Obrigados.Obrigados.

V. N. Cerveira,V. N. Cerveira,
 28 de julho de 2013 28 de julho de 2013

António Roleira MarinhoAntónio Roleira Marinho

Deputado Municipal PSDDeputado Municipal PSD
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Ainda sem solução o problema das minas de CovasAinda sem solução o problema das minas de Covas
O Grupo de Estudo e Preservação O Grupo de Estudo e Preservação 

do Património Vilarmourense (GE-do Património Vilarmourense (GE-
PPAV) denunciou publicamente no pas-PPAV) denunciou publicamente no pas-
sado dia 25 de abril mais um atentado sado dia 25 de abril mais um atentado 
ambiental no Rio Coura quando as suas ambiental no Rio Coura quando as suas 
águas surgiram opacas, com uma fortís-águas surgiram opacas, com uma fortís-
sima coloração amarelada. Preocupado sima coloração amarelada. Preocupado 
com a defesa do património natural do com a defesa do património natural do 
vale do Coura e a salvaguarda da saú-vale do Coura e a salvaguarda da saú-
de pública — existe uma captação de de pública — existe uma captação de 
água para consumo público na Cavada, água para consumo público na Cavada, 
em Vilar de Mouros, que continua em em Vilar de Mouros, que continua em 
atividade em regime de alternância — atividade em regime de alternância — 
deu conhecimento às entidades com-deu conhecimento às entidades com-
petentes, exigindo o apuramento de petentes, exigindo o apuramento de 
responsabilidades e a resolução de um responsabilidades e a resolução de um 
problema que se confi gura grave. Nes-problema que se confi gura grave. Nes-
se mesmo dia estiveram no local ele-se mesmo dia estiveram no local ele-
mentos da Polícia Marítima e da GNR, mentos da Polícia Marítima e da GNR, 
tendo sido feita recolha de amostras de tendo sido feita recolha de amostras de 
água para análise. água para análise. 

Pelo conhecimento de episódios se-Pelo conhecimento de episódios se-
melhantes anteriores, logo apontámos melhantes anteriores, logo apontámos 
as escombreiras das antigas minas de as escombreiras das antigas minas de 
Covas como sendo a origem do proble-Covas como sendo a origem do proble-
ma. O que não sabíamos e, pelos vistos, ma. O que não sabíamos e, pelos vistos, 
as entidades que tutelam o Ambiente e as entidades que tutelam o Ambiente e 
a Marinha também não, é que a causa a Marinha também não, é que a causa 
direta desta descarga de resíduos de direta desta descarga de resíduos de 
minério nas águas do rio se deveu ao minério nas águas do rio se deveu ao 
facto de ter sido iniciada “a empreitada facto de ter sido iniciada “a empreitada 
de melhoria no controlo do escoamento de melhoria no controlo do escoamento 
das águas superfi ciais na área mineira das águas superfi ciais na área mineira 
de Covas”, da EDM – Empresa de De-de Covas”, da EDM – Empresa de De-
senvolvimento Mineiro, S.A., que en-senvolvimento Mineiro, S.A., que en-
tregou essa obra, por ajuste direto, no tregou essa obra, por ajuste direto, no 
valor de € 87.951,50 à FR3E-Energia e valor de € 87.951,50 à FR3E-Energia e 
Novas Oportunidades, Lda. Novas Oportunidades, Lda. 

Depois disso, o GEPPAV deslocou-Depois disso, o GEPPAV deslocou-
se ao sítio das antigas minas por mais se ao sítio das antigas minas por mais 
que uma vez, sendo a primeira a 4 de que uma vez, sendo a primeira a 4 de 
maio e a última a 22 de junho, desta feita maio e a última a 22 de junho, desta feita 

acompanhado por um membro da Junta acompanhado por um membro da Junta 
de Freguesia de Covas. Daquilo que é de Freguesia de Covas. Daquilo que é 
visível, houve uma forte movimentação visível, houve uma forte movimentação 
de terras com maquinaria pesada, a de terras com maquinaria pesada, a 
instalação de caixas em cimento, liga-instalação de caixas em cimento, liga-
das entre si por tubagem, em parte já das entre si por tubagem, em parte já 
enterrada, e foram abertas valas para enterrada, e foram abertas valas para 
a colocação de pedra calcária com o a colocação de pedra calcária com o 
objetivo de melhor fi ltrar a passagem objetivo de melhor fi ltrar a passagem 
de resíduos poluentes. Note-se, porém, de resíduos poluentes. Note-se, porém, 
que tudo isto acontece a jusante das que tudo isto acontece a jusante das 
escombreiras o que, indiciando a inten-escombreiras o que, indiciando a inten-
ção de melhorar o que já existe, não vai ção de melhorar o que já existe, não vai 
à génese do problema que estará no à génese do problema que estará no 
atravessamento daquelas pelo curso de atravessamento daquelas pelo curso de 
água regular da ribeira do Poço Negro. água regular da ribeira do Poço Negro. 

O GEPPAV reconhece a necessida-O GEPPAV reconhece a necessida-
de de uma intervenção nas antigas mi-de de uma intervenção nas antigas mi-
nas de Covas em defesa do Rio Coura nas de Covas em defesa do Rio Coura 
e de toda a área envolvente mas exige e de toda a área envolvente mas exige 
que a mesma seja feita em termos tais que a mesma seja feita em termos tais 

que resolvam efetivamente o problema que resolvam efetivamente o problema 
de uma vez por todas. Nomeadamente, de uma vez por todas. Nomeadamente, 
removendo os resíduos entretanto acu-removendo os resíduos entretanto acu-
mulados nas represas durante anos e mulados nas represas durante anos e 
evitando a passagem das águas da ri-evitando a passagem das águas da ri-
beira do Poço Negro nas escombreiras, beira do Poço Negro nas escombreiras, 
de modo a que fenómenos como o que de modo a que fenómenos como o que 
aconteceu a 25 de abril último não se aconteceu a 25 de abril último não se 
voltem a repetir. Por outro lado, espera voltem a repetir. Por outro lado, espera 
que seja rapidamente dado a conhecer que seja rapidamente dado a conhecer 
pelas entidades responsáveis o resulta-pelas entidades responsáveis o resulta-
do das análises realizadas às amostras do das análises realizadas às amostras 
de água recolhidas, dado que, apesar de água recolhidas, dado que, apesar 
da nossa insistência, nomeadamente da nossa insistência, nomeadamente 
junto da Delegação de Saúde de Viana junto da Delegação de Saúde de Viana 
do Castelo e do Serviço de Proteção da do Castelo e do Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente da GNR de Va-Natureza e do Ambiente da GNR de Va-
lença, ainda nada foi possível apurar.lença, ainda nada foi possível apurar.

GEPPAV - GEPPAV - 
1 de julho de 20131 de julho de 2013

Está a festa a chegarEstá a festa a chegar
Em tudo eu tenho pensadoEm tudo eu tenho pensado
Passou a vida a correrPassou a vida a correr
O Mundo que eu adoravaO Mundo que eu adorava
Vou deixar de percorrerVou deixar de percorrer

Eu dou-vos a minha pazEu dou-vos a minha paz
Com palavra bem pequenaCom palavra bem pequena
É com isto que se fazÉ com isto que se faz
A inspiração do poemaA inspiração do poema

Sentada no nosso TerreiroSentada no nosso Terreiro
Tudo me vem à ideiaTudo me vem à ideia
É um banco soalheiroÉ um banco soalheiro
No coração de CerveiraNo coração de Cerveira

Eu continuo a escreverEu continuo a escrever
Até ao fi nal do diaAté ao fi nal do dia
Na cabeça me faz nascerNa cabeça me faz nascer
Tudo aquilo que eu queriaTudo aquilo que eu queria

Que havemos de fazerQue havemos de fazer
Se tudo foi composto assimSe tudo foi composto assim
Temos de continuar a viverTemos de continuar a viver
É o que penso para mimÉ o que penso para mim

Estava a falar verdadeEstava a falar verdade
O meu coração comandaO meu coração comanda
É a minha lealdadeÉ a minha lealdade
Que para a festa vos mandaQue para a festa vos manda

Estou no dia positivoEstou no dia positivo
A pensar alegriasA pensar alegrias
Ainda sou um ser vivoAinda sou um ser vivo
Que não esquece as concelhiasQue não esquece as concelhias

Digo a todos que puderemDigo a todos que puderem
Que gozem a vida melhorQue gozem a vida melhor
Tudo isto nos deramTudo isto nos deram
Que podia ser maiorQue podia ser maior

Assim eu vou terminarAssim eu vou terminar
Com amor no coraçãoCom amor no coração
O meu desejo é lembrarO meu desejo é lembrar
O Santo SebastiãoO Santo Sebastião

Judite CarvalhoJudite Carvalho
(Cerveira)(Cerveira)

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTOQUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO

- 21h00 - Festival Internacional de Folclore- 21h00 - Festival Internacional de Folclore

SEXTA-FEIRA - 2 DE AGOSTOSEXTA-FEIRA - 2 DE AGOSTO

- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada do Grupo de Bombos “Os Canarinhos”- 09h00 - Entrada do Grupo de Bombos “Os Canarinhos”
- 18h00 - Despedida do Grupo de Bombos “Os Canarinhos”- 18h00 - Despedida do Grupo de Bombos “Os Canarinhos”
- 20h00 - Cortejo Etnográfi co- 20h00 - Cortejo Etnográfi co
- 21h30 - Atuação do cantor “Zé Zé Fernandes”- 21h30 - Atuação do cantor “Zé Zé Fernandes”
- 24h00 - Concerto da Orquestra “Taxxi s”- 24h00 - Concerto da Orquestra “Taxxi s”

SÁBADO - 3 DE AGOSTOSÁBADO - 3 DE AGOSTO

- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada dos grupos de bombos “S. Tiago”, - 09h00 - Entrada dos grupos de bombos “S. Tiago”, 
           “Bomboslinho”, “Os Canarinhos” e “Divino Salvador”           “Bomboslinho”, “Os Canarinhos” e “Divino Salvador”
-10h00 - Missa na capela de S. Sebastião-10h00 - Missa na capela de S. Sebastião
- 12h00 - Grande partida de fogo- 12h00 - Grande partida de fogo
- 13h00 - Entrada das bandas de música da “Trofa” - 13h00 - Entrada das bandas de música da “Trofa” 
          e “Carregosa”          e “Carregosa”
- 15h00 - Concerto das bandas- 15h00 - Concerto das bandas
- 19h00 - Despedida dos grupos de bombos- 19h00 - Despedida dos grupos de bombos
- 23h30 - Despedida das bandas, junto à Igreja Matriz- 23h30 - Despedida das bandas, junto à Igreja Matriz
- 00h00 - Grande partida de fogo no rio Minho- 00h00 - Grande partida de fogo no rio Minho
- 00h30 - Concerto do grupo “TV 5”- 00h30 - Concerto do grupo “TV 5”

DOMINGO - 4 DE AGOSTODOMINGO - 4 DE AGOSTO

- 08h00 - Alvorada- 08h00 - Alvorada
- 09h00 - Entrada da Banda de Música de S. Martinho - 09h00 - Entrada da Banda de Música de S. Martinho 
          da Gandra, junto à capela de S. Roque          da Gandra, junto à capela de S. Roque
- 11h00 - Missa solene com sermão em honra de - 11h00 - Missa solene com sermão em honra de 
          S. Sebastião          S. Sebastião
- 15h00 - Concerto da Banda de Música de S. Martinho - 15h00 - Concerto da Banda de Música de S. Martinho 
          da Gandra          da Gandra
- 16h00 - Entrada da Fanfarra dos Escuteiros de Joane- 16h00 - Entrada da Fanfarra dos Escuteiros de Joane
- 17h00 - Majestosa procissão- 17h00 - Majestosa procissão
- 22h30 - Concerto abrilhantado pelo Grupo AF- 22h30 - Concerto abrilhantado pelo Grupo AF
- 00h00 - Grande partida de fogo de artifício- 00h00 - Grande partida de fogo de artifício

PatrimónioPatrimónio
Mas vamos lá ao que importa, des-Mas vamos lá ao que importa, des-

ta vez não vou falar sobre o castelo ta vez não vou falar sobre o castelo 
de Cerveira, as pessoas penso eu, já de Cerveira, as pessoas penso eu, já 
sabem o que se passa e ao estado a sabem o que se passa e ao estado a 
que as coisas chegaram, a culpa como que as coisas chegaram, a culpa como 
sempre vai morrer solteira, é sempre sempre vai morrer solteira, é sempre 
dos outros.   dos outros.   

 É um assunto que me preocupa  É um assunto que me preocupa 
e que a todos diz respeito e tem a ver e que a todos diz respeito e tem a ver 
com estado em que se encontra o aro com estado em que se encontra o aro 
arqueológico de Lovelhe.arqueológico de Lovelhe.

Deixei esta questão para hoje, por-Deixei esta questão para hoje, por-
que é a minha freguesia, onde nasci e que é a minha freguesia, onde nasci e 
vivo há mais de 60 anos, não o fi z an-vivo há mais de 60 anos, não o fi z an-
tes, porque sempre pensei, pelo menos tes, porque sempre pensei, pelo menos 
que o estado de conservação e limpeza que o estado de conservação e limpeza 
fosse feito, mas enganei-me.fosse feito, mas enganei-me.

Como todos sabem, o aro arqueoló-Como todos sabem, o aro arqueoló-
gico de Lovelhe e outros monumentos gico de Lovelhe e outros monumentos 
de valor histórico que existem em Vila de valor histórico que existem em Vila 
Nova de Cerveira, incluindo também Nova de Cerveira, incluindo também 
o património religioso, deveriam estar o património religioso, deveriam estar 
sempre em primeiro plano, no que diz sempre em primeiro plano, no que diz 
respeito ao seu estado de conservação, respeito ao seu estado de conservação, 
para ser salvaguardada a sua defesa para ser salvaguardada a sua defesa 
e o valor sentimental, cultural e turísti-e o valor sentimental, cultural e turísti-
co, que estes espaços dão a quem nos co, que estes espaços dão a quem nos 
visita e o signifi cado que estes valores visita e o signifi cado que estes valores 
imprimem às populações locais.  imprimem às populações locais.  

A importância cultural, turística e A importância cultural, turística e 
sociológica é de inegável valor para sociológica é de inegável valor para 
todos os cerveirenses, e ignorar esta todos os cerveirenses, e ignorar esta 
ideia é esquecer as nossas origens e os ideia é esquecer as nossas origens e os 
nossos antepassados. Concretizando nossos antepassados. Concretizando 
mais, penso que desde o ano 2000 que mais, penso que desde o ano 2000 que 
nada mais foi feito naquele espaço, que nada mais foi feito naquele espaço, que 
mete dó para quem hoje ali passa.mete dó para quem hoje ali passa.

A poucos metros de um hotel de 4 A poucos metros de um hotel de 4 
estrelas, a escassos passos de uma estrelas, a escassos passos de uma 
bela ciclovia /ecovia, a cinco minutos do bela ciclovia /ecovia, a cinco minutos do 
centro da vila, aquilo que outrora serviu centro da vila, aquilo que outrora serviu 
de visita obrigatória, a quem se des-de visita obrigatória, a quem se des-
locava a Cerveira e tinha inclinação e locava a Cerveira e tinha inclinação e 
gosto por este tipo de coisas, vê-se hoje gosto por este tipo de coisas, vê-se hoje 

confrontado com um imenso matagal, confrontado com um imenso matagal, 
já com árvores de pequeno porte, que já com árvores de pequeno porte, que 
ofuscam uma civilização com milhares ofuscam uma civilização com milhares 
de anos e que esteve indubitavelmente, de anos e que esteve indubitavelmente, 
na origem da nossa terra e no orgulho na origem da nossa terra e no orgulho 
de se ser cerveirense. É deveras im-de se ser cerveirense. É deveras im-
pressionante o estado em que se en-pressionante o estado em que se en-
contra esta estrutura históricacontra esta estrutura histórica

Os achados arqueológicos, que lá Os achados arqueológicos, que lá 
foram encontrados, depois de longos foram encontrados, depois de longos 
períodos de escavações, com ou sem períodos de escavações, com ou sem 
interesse histórico-cultural e que deve-interesse histórico-cultural e que deve-
riam estar patentes num espaço apro-riam estar patentes num espaço apro-
priado, onde se encontram? Por que priado, onde se encontram? Por que 
razão não estão à vista de todos, e de razão não estão à vista de todos, e de 
quem nos visita?quem nos visita?

Há trabalho bibliográfi co publicado Há trabalho bibliográfi co publicado 
pela Câmara Municipal do arqueólogo pela Câmara Municipal do arqueólogo 
Carlos Brochado de Almeida, que ates-Carlos Brochado de Almeida, que ates-
tam o valor a antiguidade e o interes-tam o valor a antiguidade e o interes-
se que este conjunto arqueológico tem se que este conjunto arqueológico tem 
para o nosso concelho e para quem para o nosso concelho e para quem 
nos visita, manter este estado de coi-nos visita, manter este estado de coi-
sas conforme estão, é muito mau e de-sas conforme estão, é muito mau e de-
monstra algum desinteresse por ques-monstra algum desinteresse por ques-
tões que são da maior importância para tões que são da maior importância para 
todos.todos.

 Junto a este património encontra- Junto a este património encontra-
se o Forte de Lovelhe, conjunto militar se o Forte de Lovelhe, conjunto militar 
erigido por volta do ano de 1642, classi-erigido por volta do ano de 1642, classi-
fi cado como imóvel de interesse público fi cado como imóvel de interesse público 
em 1979, a precisar também de obras em 1979, a precisar também de obras 
de conservação, tão falado que foi em de conservação, tão falado que foi em 
tempos idos, para um projeto de grande tempos idos, para um projeto de grande 
alcance e valorização histórico-cultural, alcance e valorização histórico-cultural, 
encontra-se como todos sabem à espe-encontra-se como todos sabem à espe-
ra que algo aconteça.ra que algo aconteça.

Recentemente apadrinhado pelos Recentemente apadrinhado pelos 
alunos e professores do colégio de alunos e professores do colégio de 
Campos, que no passado mês de maio, Campos, que no passado mês de maio, 
numa ação de voluntariado, acompa-numa ação de voluntariado, acompa-
nhados pelo diretor pedagógico desse nhados pelo diretor pedagógico desse 
colégio e da arqueóloga da Câmara colégio e da arqueóloga da Câmara 
Municipal, cerca de 40 alunos fi zeram Municipal, cerca de 40 alunos fi zeram 

uma ação meritória de limpeza e des-uma ação meritória de limpeza e des-
matação daquele espaço, chamando matação daquele espaço, chamando 
com este gesto a atenção de toda a co-com este gesto a atenção de toda a co-
munidade, para este tipo de iniciativas.munidade, para este tipo de iniciativas.

Muito mais haveria para dizer, sobre Muito mais haveria para dizer, sobre 
esta e outras questões do património, esta e outras questões do património, 
penso que a Câmara Municipal, nome-penso que a Câmara Municipal, nome-
adamente o nosso presidente, que é adamente o nosso presidente, que é 
uma pessoa muito sensível a toda esta uma pessoa muito sensível a toda esta 
problemática tem feito tudo aquilo que problemática tem feito tudo aquilo que 
está ao seu alcance para defender este está ao seu alcance para defender este 
estado de coisas. Por vezes não são estado de coisas. Por vezes não são 
os meios, mas sim a burocracia e to-os meios, mas sim a burocracia e to-
dos os intervenientes nestes processos dos os intervenientes nestes processos 
que fazem com que as coisas cheguem que fazem com que as coisas cheguem 
a situações como estas. Mas a teimo-a situações como estas. Mas a teimo-
sia, o sentido de responsabilidade e o sia, o sentido de responsabilidade e o 
nosso inconformismo com o status quo, nosso inconformismo com o status quo, 
também devem fi car bem patentes na também devem fi car bem patentes na 
nossa linha de conduta.nossa linha de conduta.

Em jeito de conclusão, e porque Em jeito de conclusão, e porque 
penso que esta será porventura a últi-penso que esta será porventura a últi-
ma assembleia deste mandato, gostaria ma assembleia deste mandato, gostaria 
de saudar todos os colegas pelo traba-de saudar todos os colegas pelo traba-
lho desenvolvido nesta assembleia em lho desenvolvido nesta assembleia em 
prol do nosso concelho, certamente prol do nosso concelho, certamente 
que alguns sairão e outros voltarão que alguns sairão e outros voltarão 
depois de se concretizar o próximo ato depois de se concretizar o próximo ato 
eleitoral, tudo é efémero, e na política eleitoral, tudo é efémero, e na política 
também é assim, estamos e estivemos também é assim, estamos e estivemos 
todos para servir o nosso concelho, à todos para servir o nosso concelho, à 
Câmara Municipal nomeadamente ao Câmara Municipal nomeadamente ao 
senhor presidente, gostaria de agra-senhor presidente, gostaria de agra-
decer a sua postura sempre esclarece-decer a sua postura sempre esclarece-
dora nas mais diversas questões que dora nas mais diversas questões que 
sempre lhe foram colocadas, ao senhor sempre lhe foram colocadas, ao senhor 
presidente da assembleia municipal, presidente da assembleia municipal, 
queria também felicitá-lo, pela maneira queria também felicitá-lo, pela maneira 
isenta e democrática como exerceu o isenta e democrática como exerceu o 
seu mandato.seu mandato.

Cândido MalheiroCândido Malheiro
  

Assembleia Municipal, 2013.06.29Assembleia Municipal, 2013.06.29

Joaquim Magalhães
Advogado

Praça da República - Edifício dos Correios, 3.º
4950-514 MONÇÃO

Telf.: 251 640 120   /   Fax: 251 640 121
Telm.: 966 045 921

Cristina CancelaCristina Cancela
SolicitadoraSolicitadora

Urbanização Cerveira, Loja 8 - Quinta das Penas
4920-245 VILA NOVA DE CERVEIRA

Telefone/Fax: (+351) 251 794 345

Festas Concelhias Festas Concelhias 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

De 1 a 4 de agostoDe 1 a 4 de agosto
PROGRAMAPROGRAMA
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Textos da responsabilidade do Gabinete de Imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

Sexta edição de Cerveira ao Piano começa dia 27 de julho Sexta edição de Cerveira ao Piano começa dia 27 de julho 
com Ala dos Namorados e Eugénia Mouracom Ala dos Namorados e Eugénia Moura

O grupo Ala dos Namorados O grupo Ala dos Namorados 
e a pianista Eugénia Moura vão su-e a pianista Eugénia Moura vão su-
bir ao palco do Auditório Municipal bir ao palco do Auditório Municipal 
de Vila Nova de Cerveira no próxi-de Vila Nova de Cerveira no próxi-
mo dia 27, para o primeiro concerto mo dia 27, para o primeiro concerto 
da edição 1013 de Cerveira ao Pia-da edição 1013 de Cerveira ao Pia-
no. A 9 de agosto será a vez de Lu-no. A 9 de agosto será a vez de Lu-
ísa Sobral, num espetáculo em que ísa Sobral, num espetáculo em que 
partilhará o palco com Olga Amaro partilhará o palco com Olga Amaro 
e Marina Pacheco. Esta sexta edi-e Marina Pacheco. Esta sexta edi-
ção fecha a 16 de agosto com Ma-ção fecha a 16 de agosto com Ma-
falda Veiga e o Trio de Fado. São falda Veiga e o Trio de Fado. São 
três concertos imperdíveis, numa três concertos imperdíveis, numa 
organização da Câmara Municipal.   organização da Câmara Municipal.   

O passado de sucesso e O passado de sucesso e 
prestígio de cinco edições consecu-prestígio de cinco edições consecu-
tivas, sempre organizadas pelo mu-tivas, sempre organizadas pelo mu-
nicípio de Cerveira, obrigava a uma nicípio de Cerveira, obrigava a uma 
sexta edição de elevado nível. O sexta edição de elevado nível. O 
cartaz está fechado e Cerveira ao cartaz está fechado e Cerveira ao 
Piano prepara-se para apresentar Piano prepara-se para apresentar 
mais um conjunto de grandes no-mais um conjunto de grandes no-
mes da música. Nesta sexta edição mes da música. Nesta sexta edição 
privilegia-se vários artistas portu-privilegia-se vários artistas portu-
gueses, proporcionando a simbiose gueses, proporcionando a simbiose 
perfeita entre os diversos géneros perfeita entre os diversos géneros 
musicais e o piano. Todos os espe-musicais e o piano. Todos os espe-
táculos têm lugar às 22h00.táculos têm lugar às 22h00.

Nuno Guerreiro, à frente da Nuno Guerreiro, à frente da 
Ala dos Namorados abre, como Ala dos Namorados abre, como 
referimos, a temporada 2013. O referimos, a temporada 2013. O 

grupo foi criado em 1992 por João grupo foi criado em 1992 por João 
Gil, Manuel Paulo, e João Monge, Gil, Manuel Paulo, e João Monge, 
aos quais se juntou depois José aos quais se juntou depois José 
Moz Carrapa. O grupo “descobriu” Moz Carrapa. O grupo “descobriu” 
Nuno Guerreiro, num espetáculo de Nuno Guerreiro, num espetáculo de 
Carlos Paredes, tendo-o convidado Carlos Paredes, tendo-o convidado 
para integrar o elenco.para integrar o elenco.

Nuno Guerreiro começou a Nuno Guerreiro começou a 
cantar muito cedo, infl uenciado por cantar muito cedo, infl uenciado por 
Amália Rodrigues. Colaborou com Amália Rodrigues. Colaborou com 
o grupo Diva de Natália Casanova, o grupo Diva de Natália Casanova, 
atuou com Carlos Paredes, com atuou com Carlos Paredes, com 
os ex-Madredeus e com Rodrigo os ex-Madredeus e com Rodrigo 
Leão.Leão.

No palco do Auditório Mu-No palco do Auditório Mu-
nicipal de Vila Nova de Cerveira, nicipal de Vila Nova de Cerveira, 
Nuno Guerreiro vai estar com a Nuno Guerreiro vai estar com a 
pianista Eugénia Moura, diretora pianista Eugénia Moura, diretora 
na Academia de Música Fernandes na Academia de Música Fernandes 
Fão. Eugénia Moura tem um currí-Fão. Eugénia Moura tem um currí-
culo importante na música, mas foi culo importante na música, mas foi 
também conferencista, professora também conferencista, professora 
convidada de instituições portu-convidada de instituições portu-
guesas e estrangeiras, supervisora guesas e estrangeiras, supervisora 
pedagógica e orientadora de mes-pedagógica e orientadora de mes-
trados. trados. 

O Cerveira ao Piano tem O Cerveira ao Piano tem 
sido palco para a apresentação de sido palco para a apresentação de 
grandes nomes da música, que ao grandes nomes da música, que ao 
piano mostram o melhor da sua piano mostram o melhor da sua 
arte. Os bilhetes já estão à venda arte. Os bilhetes já estão à venda 

na Casa do Turismo e poderão na Casa do Turismo e poderão 
também ser adquiridos no local.também ser adquiridos no local.

Esta sexta edição do evento Esta sexta edição do evento 
segue o formato de anteriores edi-segue o formato de anteriores edi-
ções, com três concertos. No ano ções, com três concertos. No ano 
passado, Cerveira ao Piano apre-passado, Cerveira ao Piano apre-
sentou Camané e Mário Laginha. sentou Camané e Mário Laginha. 
No segundo espetáculo esteve No segundo espetáculo esteve 
em palco Rodrigo Leão, enquanto em palco Rodrigo Leão, enquanto 
Nina Schumann e Luís Magalhães Nina Schumann e Luís Magalhães 
- “Two Pianists” – encerrou o ciclo - “Two Pianists” – encerrou o ciclo 
20122012

Cerveira ao Piano teve a pri-Cerveira ao Piano teve a pri-
meira edição em 2008, impondo-se meira edição em 2008, impondo-se 
desde então como um evento de desde então como um evento de 
prestígio. José Cid, Jorge Palma prestígio. José Cid, Jorge Palma 
e Wim Mertens abriram a primeira e Wim Mertens abriram a primeira 
temporada, seguindo-se, na edição temporada, seguindo-se, na edição 
2009, Pedro Abrunhosa, Tiago Bet-2009, Pedro Abrunhosa, Tiago Bet-
tencourt, Michael Nyman e António tencourt, Michael Nyman e António 
Pinho Vargas. Em 2010 estiveram Pinho Vargas. Em 2010 estiveram 
em Cerveira Luís Represas, Ivan em Cerveira Luís Represas, Ivan 
Lins e o seu convidado André Sar-Lins e o seu convidado André Sar-
bib, e os “Três Pianos”: Bernardo bib, e os “Três Pianos”: Bernardo 
Sassetti, Pedro Burmester e Mário Sassetti, Pedro Burmester e Mário 
Laginha.Laginha.

Laginha e Sassetti regres-Laginha e Sassetti regres-
saram em 2011, em duetos com saram em 2011, em duetos com 
Maria João e Carlos do Carmo, Maria João e Carlos do Carmo, 
respetivamente. Rita Guerra foi a respetivamente. Rita Guerra foi a 
responsável pelo terceiro concerto.responsável pelo terceiro concerto.

De 25 a 28 de julho há teatro em vários pontos do concelhoDe 25 a 28 de julho há teatro em vários pontos do concelho
Entre os dias 25 e 28 de ju-Entre os dias 25 e 28 de ju-

lho, o espetáculo de teatro na pai-lho, o espetáculo de teatro na pai-
sagem “Divididos” vai passar por sagem “Divididos” vai passar por 
vários pontos do concelho. Trata-vários pontos do concelho. Trata-
se de uma coprodução: Comédias se de uma coprodução: Comédias 
do Minho e PS – Produções Su-do Minho e PS – Produções Su-
plementares, com a colaboração plementares, com a colaboração 
do Teatro a Quatro. A organização do Teatro a Quatro. A organização 
pertence às Comédias do Minho, pertence às Comédias do Minho, 
que conta com o apoio da Câmara que conta com o apoio da Câmara 
Municipal.Municipal.

“Divididos” é um espetáculo “Divididos” é um espetáculo 

com encenação de Lee Beagley, com encenação de Lee Beagley, 
a partir de Rei Lear, de William a partir de Rei Lear, de William 
Shakespeare. A peça será repre-Shakespeare. A peça será repre-
sentada em itinerância pelo con-sentada em itinerância pelo con-
celho, em espaços exteriores, de celho, em espaços exteriores, de 
quinta a sábado às 21h00 e domin-quinta a sábado às 21h00 e domin-
go às 16h00.go às 16h00.

Em causa está a história Em causa está a história 
de Rei Lear, que serve de pretexto de Rei Lear, que serve de pretexto 
para abordar teatralmente a paisa-para abordar teatralmente a paisa-
gem. “Há três fi lhas raparigas divi-gem. “Há três fi lhas raparigas divi-
didas no amor e ambição e um ve-didas no amor e ambição e um ve-

lho soberano em cólera e à beira da lho soberano em cólera e à beira da 
loucura. A propriedade, o legado, a loucura. A propriedade, o legado, a 
memória, o despojamento, os ele-memória, o despojamento, os ele-
mentos naturais, mitos que se re-mentos naturais, mitos que se re-
presentam tão bem pelas encostas, presentam tão bem pelas encostas, 
a bradar aos céus, à procura de um a bradar aos céus, à procura de um 
abrigo na noite”, lê-se na sinopse.abrigo na noite”, lê-se na sinopse.

A cenografi a e fi gurinos são A cenografi a e fi gurinos são 
de Anna Siegrot, a música de Ber-de Anna Siegrot, a música de Ber-
nardo Soares, Ricardo Casaleiro e nardo Soares, Ricardo Casaleiro e 
Hannah Beagley, o apoio à adapta-Hannah Beagley, o apoio à adapta-
ção de Cecília Ferreira, a execução ção de Cecília Ferreira, a execução 

de fi gurinos pertence a Rita Fer-de fi gurinos pertence a Rita Fer-
nandes e na interpretação veremos nandes e na interpretação veremos 
Bernardo Soares, Catarina Santos, Bernardo Soares, Catarina Santos, 
Flora Miranda, Hannah Beagley, Flora Miranda, Hannah Beagley, 
Isabel Carvalho, Joana Magalhães, Isabel Carvalho, Joana Magalhães, 
Luís Filipe Silva, Mónica Tavares, Luís Filipe Silva, Mónica Tavares, 
Ricardo Casaleiro, Rui Mendonça, Ricardo Casaleiro, Rui Mendonça, 
Tânia Almeida, Tânia Cardoso e Tânia Almeida, Tânia Cardoso e 
Xana Miranda.Xana Miranda.

ESPETÁCULOS: ESPETÁCULOS: 

• 25 JUL | Quinta da Boega - 25 JUL | Quinta da Boega - 
Gondarém | 21h00Gondarém | 21h00

• 26 JUL | Parque do Caste-26 JUL | Parque do Caste-
linho - VN Cerveira | 21h00linho - VN Cerveira | 21h00

• 27 JUL | Largo de S. Sebas-27 JUL | Largo de S. Sebas-
tião - Covas | 21h00tião - Covas | 21h00

• 28 JUL | Forte de Lovelhe - 28 JUL | Forte de Lovelhe - 
Lovelhe | 16h00Lovelhe | 16h00

Nuno Guerreiro - Nuno Guerreiro - 
Ala dos NamoradosAla dos Namorados

Eugénia MouraEugénia Moura

Luísa SobralLuísa Sobral Olga Amaro / Marina PachecoOlga Amaro / Marina Pacheco Trio FadoTrio Fado

Mafalda VeigaMafalda Veiga
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MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO

Aquamuseu “transforma” Aquamuseu “transforma” 
crianças em cientistascrianças em cientistas

O Aquamuseu do Rio Minho proporcionou, entre os dias O Aquamuseu do Rio Minho proporcionou, entre os dias 
9 e 12 de julho, uma série de atividades pedagógicas para 9 e 12 de julho, uma série de atividades pedagógicas para 
crianças dos 7 aos 13 anos, em que estas se puderam “trans-crianças dos 7 aos 13 anos, em que estas se puderam “trans-
formar” em cientistas de maneira a descobrir alguns dos se-formar” em cientistas de maneira a descobrir alguns dos se-
gredos da água e dos seus habitantes.gredos da água e dos seus habitantes.

Durante esses dias, as crianças montaram um aquário, Durante esses dias, as crianças montaram um aquário, 
realizaram análises físico-químicas da água, observaram ao realizaram análises físico-químicas da água, observaram ao 
microscópio amostras de água e viajaram pelo estuário do microscópio amostras de água e viajaram pelo estuário do 
rio Minho de maneira a observarem a sua biodiversidade e rio Minho de maneira a observarem a sua biodiversidade e 
identifi carem alguns dos seus problemas e ameaças.identifi carem alguns dos seus problemas e ameaças.

Combate ao tráfi co Combate ao tráfi co 
de estupefacientesde estupefacientes
- Casal cerveirense foi detido- Casal cerveirense foi detido

Na tarde do dia 9 de julho o Comando Territorial da GNR Na tarde do dia 9 de julho o Comando Territorial da GNR 
de Viana do Castelo, através do NIC (Núcleo de Investigação de Viana do Castelo, através do NIC (Núcleo de Investigação 
Criminal) do Destacamento Territorial de Valença, realizou Criminal) do Destacamento Territorial de Valença, realizou 
uma operação de combate ao tráfi co de droga, dando cum-uma operação de combate ao tráfi co de droga, dando cum-
primento a um mandado de busca domiciliária numa residên-primento a um mandado de busca domiciliária numa residên-
cia localizada no Lugar de Paranhos, Bagoada, Vila Nova de cia localizada no Lugar de Paranhos, Bagoada, Vila Nova de 
Cerveira. Cerveira. 

O mandado decorre de um inquérito judicial que corre O mandado decorre de um inquérito judicial que corre 
termos naquele NIC e visou a deteção/apreensão de estu-termos naquele NIC e visou a deteção/apreensão de estu-
pefacientes, instrumentos e artigos relacionados com o ilícito pefacientes, instrumentos e artigos relacionados com o ilícito 
criminal anteriormente referido.criminal anteriormente referido.

No decurso da busca foi detido um casal de nacionalida-No decurso da busca foi detido um casal de nacionalida-
de portuguesa, com 25 e 26 anos de idade, os quais, depois de portuguesa, com 25 e 26 anos de idade, os quais, depois 
de detidos, foram notifi cados para comparecerem no Tribunal de detidos, foram notifi cados para comparecerem no Tribunal 
Judicial de Vila Nova de Cerveira. A ambos foi aplicada a me-Judicial de Vila Nova de Cerveira. A ambos foi aplicada a me-
dida de coação de TIR (Termo de Identidade e Residência).  dida de coação de TIR (Termo de Identidade e Residência).  

Durante as buscas, para além de algum material utilizado Durante as buscas, para além de algum material utilizado 
no cultivo de canábis, foi apreendido: 5 plantas de canábis; 3 no cultivo de canábis, foi apreendido: 5 plantas de canábis; 3 
doses de haxixe; 2 doses de canábis; 3 charros; 1 balança de doses de haxixe; 2 doses de canábis; 3 charros; 1 balança de 
precisão; e 4 revistas sobre o cultivo de canábis.precisão; e 4 revistas sobre o cultivo de canábis.

17ª Bienal de Cerveira 17ª Bienal de Cerveira 
apresentou-se em Braga apresentou-se em Braga 
com a exposição “Gelosias com a exposição “Gelosias 
e outras formas de ver”e outras formas de ver”

A pré-abertura da 17ª Bie-A pré-abertura da 17ª Bie-
nal de Cerveira decorreu em nal de Cerveira decorreu em 
11 de julho, na Casa dos Cri-11 de julho, na Casa dos Cri-
vos, em Braga. A sessão de vos, em Braga. A sessão de 
apresentação da bienal de apresentação da bienal de 
arte mais antiga do país con-arte mais antiga do país con-
tou com a presença do Presi-tou com a presença do Presi-
dente da Câmara de Braga, dente da Câmara de Braga, 
Francisco Mesquita Macha-Francisco Mesquita Macha-
do, o Presidente da Funda-do, o Presidente da Funda-
ção Bienal de Cerveira, José ção Bienal de Cerveira, José 
Manuel Vaz Carpinteira e o Manuel Vaz Carpinteira e o 
Diretor Artístico da 17ª Bienal de Cerveira, Augusto Canedo.Diretor Artístico da 17ª Bienal de Cerveira, Augusto Canedo.

Com a exposição “Gelosias e outras formas de ver”, pro-Com a exposição “Gelosias e outras formas de ver”, pro-
curou-se estabelecer uma conexão, entre as ‘estórias’ e as curou-se estabelecer uma conexão, entre as ‘estórias’ e as 
imagens que este lugar evoca e os diferentes processos de imagens que este lugar evoca e os diferentes processos de 
“velar”, (do latim velo, -are) as fi guras, através das obras de “velar”, (do latim velo, -are) as fi guras, através das obras de 
Ana Cristina Leite (PT), Daniela Steele (BR), Isabel Padrão Ana Cristina Leite (PT), Daniela Steele (BR), Isabel Padrão 
(PT), e Teresa Rodrigues (AO).  (PT), e Teresa Rodrigues (AO).  

Continuando a apresentar a Bienal de Cerveira em polos Continuando a apresentar a Bienal de Cerveira em polos 
externos ao concelho de origem, depois de, em 2011, se ter externos ao concelho de origem, depois de, em 2011, se ter 
estendido às cidades do Porto (Palacete Viscondes de Bal-estendido às cidades do Porto (Palacete Viscondes de Bal-
semão) e de Vigo (Casa das Artes), a 17ª edição marca pre-semão) e de Vigo (Casa das Artes), a 17ª edição marca pre-
sença em duas cidades ligadas por laços históricos, desde sença em duas cidades ligadas por laços históricos, desde 
o nascimento e afi rmação da nacionalidade lusa: em Braga, o nascimento e afi rmação da nacionalidade lusa: em Braga, 
na Casa dos Crivos, e em Santiago de Compostela, na Casa na Casa dos Crivos, e em Santiago de Compostela, na Casa 
da Parra.da Parra.

“Tributo a Carlos Paião”, “Tributo a Carlos Paião”, 
dia 21, no Auditório Municipaldia 21, no Auditório Municipal

Vai decorrer no dia 21 de Vai decorrer no dia 21 de 
julho, no Auditório Municipal julho, no Auditório Municipal 
de Vila Nova de Cerveira, de Vila Nova de Cerveira, 
pelas 21h30, um concerto pelas 21h30, um concerto 
de “Tributo a Carlos Paião”, de “Tributo a Carlos Paião”, 
com o Coro Infantojuvenil de com o Coro Infantojuvenil de 
Cerveira e com a participação Cerveira e com a participação 
especial de professores da especial de professores da 
Academia de Música Fernan-Academia de Música Fernan-
des Fão. A entrada é gratuita.des Fão. A entrada é gratuita.

O espetáculo “Tributo a Carlos Paião”, pelo coro infan-O espetáculo “Tributo a Carlos Paião”, pelo coro infan-
tojuvenil de Vila Nova de Cerveira, é um projeto que está a tojuvenil de Vila Nova de Cerveira, é um projeto que está a 
ser desenvolvido com todo o apoio da AMFF e da Câmara ser desenvolvido com todo o apoio da AMFF e da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Cerveira. Municipal de Vila Nova de Cerveira. 

Teve Início no ano letivo 2012-2013 com a criação de um Teve Início no ano letivo 2012-2013 com a criação de um 
coro infantojuvenil (dos 8 aos 18 anos) que está a ser orienta-coro infantojuvenil (dos 8 aos 18 anos) que está a ser orienta-
do por uma professora de Classes de Conjunto (Coro), Cíntia do por uma professora de Classes de Conjunto (Coro), Cíntia 
Pereira, o qual tem como objetivo fi nal a apresentação do Pereira, o qual tem como objetivo fi nal a apresentação do 
concerto “Tributo a Carlos Paião”. Este espetáculo represen-concerto “Tributo a Carlos Paião”. Este espetáculo represen-
ta o desenvolvimento do trabalho ao longo de um ano.ta o desenvolvimento do trabalho ao longo de um ano.

Aulas gratuitas de Belas Artes Aulas gratuitas de Belas Artes 
na Riclarte, em Cerveirana Riclarte, em Cerveira

A Riclarte - Papelaria, Livraria e Galeria de Arte, com A Riclarte - Papelaria, Livraria e Galeria de Arte, com 
sede na Rua de Santo António, em Vila Nova de Cerveira, sede na Rua de Santo António, em Vila Nova de Cerveira, 
promove, até 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, en-promove, até 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, en-
tre as 8:30 e as 20:30, aulas grátis de belas artes destinadas tre as 8:30 e as 20:30, aulas grátis de belas artes destinadas 
a crianças, jovens e adultos.a crianças, jovens e adultos.

Ensinará pintura sobre tela, em acrílico, óleo e mista; Ensinará pintura sobre tela, em acrílico, óleo e mista; 
pastel seco; pastel de óleo; lápis de cor; desenho de carvão; pastel seco; pastel de óleo; lápis de cor; desenho de carvão; 
desenho a grafi te; e tinta-da-china.desenho a grafi te; e tinta-da-china.

As inscrições poderão ser feitas pelos telefones 251 798 As inscrições poderão ser feitas pelos telefones 251 798 
003 e 933 630 160 ou pelo e-mail: geralriclarte@portugal-003 e 933 630 160 ou pelo e-mail: geralriclarte@portugal-
mail.ptmail.pt

O Bar do Ferry O Bar do Ferry 
voltou a funcionarvoltou a funcionar

Já se encontra novamente a funcionar o “Bar do Ferry”, Já se encontra novamente a funcionar o “Bar do Ferry”, 
depois de largos meses encerrado.depois de largos meses encerrado.

Após benefi ciação de diversa ordem para que as instala-Após benefi ciação de diversa ordem para que as instala-
ções fi cassem o mais funcional possível, aquele estabeleci-ções fi cassem o mais funcional possível, aquele estabeleci-
mento comercial, à beira rio, já começou a receber os visitan-mento comercial, à beira rio, já começou a receber os visitan-
tes portugueses e espanhóis.tes portugueses e espanhóis.

Espera-se que para um maior atrativo daquela zona ri-Espera-se que para um maior atrativo daquela zona ri-
beirinha, do Castelinho em Vila Nova de Cerveira, o “Bar do beirinha, do Castelinho em Vila Nova de Cerveira, o “Bar do 
Ferry, agora com nova gerência, se mantenha em funciona-Ferry, agora com nova gerência, se mantenha em funciona-
mento permanente e não por espaços.mento permanente e não por espaços.

“O Arauto”, revista escolar “O Arauto”, revista escolar 
do Colégio de Camposdo Colégio de Campos

Encontra-se em distribui-Encontra-se em distribui-
ção o n.º 2 de “O Arauto”, ção o n.º 2 de “O Arauto”, 
revista escolar do Colégio de revista escolar do Colégio de 
Campos, com uma tiragem de Campos, com uma tiragem de 
300 exemplares.300 exemplares.

Nesta edição “O Arauto” Nesta edição “O Arauto” 
apresenta, como capa, uma apresenta, como capa, uma 
imagem do Carnaval 2013 imagem do Carnaval 2013 
e como principais temas en-e como principais temas en-
trevistas a dois deputados, trevistas a dois deputados, 
quadro de honra do 2.º perí-quadro de honra do 2.º perí-
odo, exposição de “Vida com odo, exposição de “Vida com 
História” do Lar Maria Luísa, a História” do Lar Maria Luísa, a 
arte e a vocação profi ssional, arte e a vocação profi ssional, 
parlamento dos jovens, euro parlamento dos jovens, euro 
escola, visita ao Jornal de escola, visita ao Jornal de 
Notícias e ao Museu Militar e Notícias e ao Museu Militar e 
na senda de uma educação na senda de uma educação 
ambiental.ambiental.

“O Arauto” tem 15 anos de existência e neste número de “O Arauto” tem 15 anos de existência e neste número de 
junho de 2013 teve como colaboradores, entre outros, o clu-junho de 2013 teve como colaboradores, entre outros, o clu-
be de jornalismo.be de jornalismo.

Uma cerveirense será Uma cerveirense será 
candidata da CDU à candidata da CDU à 
Câmara MunicipalCâmara Municipal

Como era de prever, pois tem tido uma presença sempre Como era de prever, pois tem tido uma presença sempre 
habitual, a CDU também concorre, nas próximas eleições habitual, a CDU também concorre, nas próximas eleições 
autárquicas à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.autárquicas à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Sabemos que a candidata é uma cerveirense que, em-Sabemos que a candidata é uma cerveirense que, em-
bora residindo fora, tem todo o interesse em concorrer ao bora residindo fora, tem todo o interesse em concorrer ao 
Município da sua terra.Município da sua terra.

Oportunamente daremos a identifi cação e o currículo Oportunamente daremos a identifi cação e o currículo 
político e profi ssional desta candidata.político e profi ssional desta candidata.

Concerto, em Cerveira, Concerto, em Cerveira, 
a favor da Liga Portuguesa a favor da Liga Portuguesa 
Contra o CancroContra o Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro-NRN tem por missão A Liga Portuguesa Contra o Cancro-NRN tem por missão 
colmatar as lacunas do Serviço Nacional de Saúde no que colmatar as lacunas do Serviço Nacional de Saúde no que 
respeita ao acompanhamento integrado dos doentes onco-respeita ao acompanhamento integrado dos doentes onco-
lógicos e seus familiares. E são diversas as vertentes de ati-lógicos e seus familiares. E são diversas as vertentes de ati-
vidade desta Instituição, nomeadamente o apoio à investiga-vidade desta Instituição, nomeadamente o apoio à investiga-
ção e à formação em oncologia, a educação para a saúde, o ção e à formação em oncologia, a educação para a saúde, o 
rastreio do cancro da mama, o acompanhamento psicológico rastreio do cancro da mama, o acompanhamento psicológico 
dos doentes e seus familiares, o serviço de voluntariado e o dos doentes e seus familiares, o serviço de voluntariado e o 
apoio social aos doentes carenciados.apoio social aos doentes carenciados.

Desprovida de subsídios estatais, a Liga Portuguesa Desprovida de subsídios estatais, a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro - NRN encontra suporte fi nanceiro nos do-Contra o Cancro - NRN encontra suporte fi nanceiro nos do-
nativos que lhe são concedidos, sobretudo por ocasião do nativos que lhe são concedidos, sobretudo por ocasião do 
Peditório Anual, mas também na organização de eventos de Peditório Anual, mas também na organização de eventos de 
angariação de fundos como Jantares, Caminhadas e Concer-angariação de fundos como Jantares, Caminhadas e Concer-
tos Solidários.tos Solidários.

Neste contexto, a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Neste contexto, a Liga Portuguesa Contra o Cancro - 
NRN, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-NRN, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cer-
veira, organizou um Concerto Solidário, no dia 19 de julho, no veira, organizou um Concerto Solidário, no dia 19 de julho, no 
Auditório Municipal de.Auditório Municipal de.

O evento solidário contou com a prestação de duas ban-O evento solidário contou com a prestação de duas ban-
das: Ruben Lísias & Os SNOBeS é uma banda do Porto, das: Ruben Lísias & Os SNOBeS é uma banda do Porto, 
composta por quatro elementos, que trouxe na bagagem composta por quatro elementos, que trouxe na bagagem 
“Sem Tempo a Perder”, o seu primeiro álbum de originais, “Sem Tempo a Perder”, o seu primeiro álbum de originais, 
editado no fi nal de 2012. Provenientes de Matosinhos, os editado no fi nal de 2012. Provenientes de Matosinhos, os 
Jurássicos apresentaram-se em palco com sete elementos, Jurássicos apresentaram-se em palco com sete elementos, 
sendo o seu reportório musical preenchido pelo legado dei-sendo o seu reportório musical preenchido pelo legado dei-
xado por inúmeras bandas marcantes da riquíssima década xado por inúmeras bandas marcantes da riquíssima década 
de 60. de 60. 

Manuel Borlido Pereira é o Manuel Borlido Pereira é o 
ex-candidato do PSD em Vila ex-candidato do PSD em Vila 
Nova de Cerveira que já não Nova de Cerveira que já não 
vai a votosvai a votos

O até há pouco tempo candidato do PSD à Câmara de O até há pouco tempo candidato do PSD à Câmara de 
Vila Nova de Cerveira já não vai concorrer às eleições autár-Vila Nova de Cerveira já não vai concorrer às eleições autár-
quicas de 29 de setembro, alegando falta de organização do quicas de 29 de setembro, alegando falta de organização do 
partido localmente.partido localmente.

“Entendi que não deveria avançar. É uma decisão que “Entendi que não deveria avançar. É uma decisão que 
tem a ver com a forma como o PSD se encontra localmente tem a ver com a forma como o PSD se encontra localmente 
e com a sua falta de organização”, afi rmou Manuel Borlido e com a sua falta de organização”, afi rmou Manuel Borlido 
Pereira.Pereira.

O ex-candidato social-democrata à Câmara de Vila Nova O ex-candidato social-democrata à Câmara de Vila Nova 
de Cerveira confi rmou, assim, a sua saída da corrida eleito-de Cerveira confi rmou, assim, a sua saída da corrida eleito-
ral.ral.

A comissão política nacional do PSD tinha homologado a A comissão política nacional do PSD tinha homologado a 
candidatura de Manuel Borlido Pereira à Câmara de Cerveira candidatura de Manuel Borlido Pereira à Câmara de Cerveira 
a 22 de janeiro deste ano, sob proposta da distrital do partido, a 22 de janeiro deste ano, sob proposta da distrital do partido, 
liderada por Eduardo Teixeira.liderada por Eduardo Teixeira.

“Não há questão nenhuma. Até entregar as listas era “Não há questão nenhuma. Até entregar as listas era 
possível escolher melhor”, afi rmou à Lusa o líder da distrital possível escolher melhor”, afi rmou à Lusa o líder da distrital 
“laranja”. Segundo Eduardo Teixeira, os órgãos do partido “laranja”. Segundo Eduardo Teixeira, os órgãos do partido 
aprovaram, entretanto, o nome do médico Manuel Esteves aprovaram, entretanto, o nome do médico Manuel Esteves 
Marques, ex-presidente da concelhia local do partido, como Marques, ex-presidente da concelhia local do partido, como 
novo candidato autárquico.novo candidato autárquico.

“É um ex-autarca, com forte experiência política, um can-“É um ex-autarca, com forte experiência política, um can-
didato muito forte. Assegura-nos todas as condições para um didato muito forte. Assegura-nos todas as condições para um 
projeto vencedor, num momento que o PS está totalmente di-projeto vencedor, num momento que o PS está totalmente di-
vidido em Cerveira e que o PSD apresenta o melhor dos seus vidido em Cerveira e que o PSD apresenta o melhor dos seus 
candidatos”, sublinhou o líder da distrital social-democrata.candidatos”, sublinhou o líder da distrital social-democrata.



Com a ansiedade e o interesse que ambos os even-Com a ansiedade e o interesse que ambos os even-
tos motivam, temos praticamente à porta a 17.ª Bienal tos motivam, temos praticamente à porta a 17.ª Bienal 
de Arte e as Festas Concelhias 2013.de Arte e as Festas Concelhias 2013.

O primeiro acontecimento, portanto o certame artís-O primeiro acontecimento, portanto o certame artís-
tico está, e continuará a estar, amplamente divulgado tico está, e continuará a estar, amplamente divulgado 
noutros sítios deste jornal, o mesmo acontecendo com noutros sítios deste jornal, o mesmo acontecendo com 
o segundo, relacionado com as festividades em louvor o segundo, relacionado com as festividades em louvor 
de S. Sebastião, cuja programação vem contada, ao de S. Sebastião, cuja programação vem contada, ao 
detalhe, noutros espaços do periódico.detalhe, noutros espaços do periódico.

Mas não é para pormenores dos programas dos Mas não é para pormenores dos programas dos 
dois acontecimentos que estou a centralizar esta cró-dois acontecimentos que estou a centralizar esta cró-
nica, uma vez que esses pormenores, como já referi, nica, uma vez que esses pormenores, como já referi, 
estão em local próprio.estão em local próprio.

O que procuro salientar ou pretendo destacar é o O que procuro salientar ou pretendo destacar é o 
muito que a Bienal Internacional de Arte tem signifi ca-muito que a Bienal Internacional de Arte tem signifi ca-
do, ao longo das décadas, para Vila Nova de Cerveira. do, ao longo das décadas, para Vila Nova de Cerveira. 
E, noutra perspetiva, no âmbito das festas e romarias, E, noutra perspetiva, no âmbito das festas e romarias, 
o que as concelhias, também com o seu alto signifi ca-o que as concelhias, também com o seu alto signifi ca-

do, têm representado para o velho burgo no decorrer do, têm representado para o velho burgo no decorrer 
de muitos anos.de muitos anos.

No momento em que as luzes da ribalta se preparam No momento em que as luzes da ribalta se preparam 
para iluminar um palco por onde já passaram, e dese-para iluminar um palco por onde já passaram, e dese-
jamos que continuem a passar, talentosos interpretes, jamos que continuem a passar, talentosos interpretes, 
também nos parece justo fazer uma retrospetiva para também nos parece justo fazer uma retrospetiva para 
recordar todos aqueles que, infelizmente, já partiram e recordar todos aqueles que, infelizmente, já partiram e 
que deram, tanto à Bienal, como às Festas Concelhias, que deram, tanto à Bienal, como às Festas Concelhias, 
muito da sua arte, muito do seu saber, muito do seu muito da sua arte, muito do seu saber, muito do seu 
entusiasmo, muito do seu trabalho e muito do seu amor entusiasmo, muito do seu trabalho e muito do seu amor 
a Vila Nova de Cerveira.a Vila Nova de Cerveira.

Por isso vibremos com os acontecimentos que se Por isso vibremos com os acontecimentos que se 
aproximam para que a arte, a cultura, a diversão, a re-aproximam para que a arte, a cultura, a diversão, a re-
ligiosidade e ainda usos e costumes possam continuar ligiosidade e ainda usos e costumes possam continuar 
a manter a vitalidade dum Povo.a manter a vitalidade dum Povo.

José Lopes GonçalvesJosé Lopes Gonçalves
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FUNERAIS
EM LOVELHE

Foi sepultado, no cemitério municipal, Foi sepultado, no cemitério municipal, 
JOÃO PEDROJOÃO PEDRO, de 81 anos, que era natu-, de 81 anos, que era natu-
ral de Alfandega da Fé e residia em Segi-ral de Alfandega da Fé e residia em Segi-
rém, na freguesia de Loivo.rém, na freguesia de Loivo.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM SOPO
No cemitério paroquial de Sopo foi a en-No cemitério paroquial de Sopo foi a en-
terrar terrar EMÍLIA EUGÉNIA ESTEVESEMÍLIA EUGÉNIA ESTEVES, que , que 
residia no lugar de Cabral. Era viúva e residia no lugar de Cabral. Era viúva e 
contava 82 anos de idade.contava 82 anos de idade.
Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.Inf. Agência Funerária Ad aeternum. Lda.

EM CAMPOS
IRACEMA FERNANDES DA GRAÇAIRACEMA FERNANDES DA GRAÇA, vi-, vi-
úva, de 90 anos, residente no lugar das úva, de 90 anos, residente no lugar das 
Corguinhas, em Gandra - Valença, foi Corguinhas, em Gandra - Valença, foi 
sepultada no cemitério paroquial de Cam-sepultada no cemitério paroquial de Cam-
pos, freguesia de sua naturalidade.pos, freguesia de sua naturalidade.
Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.Inf. Agência Adriano - Atividades Funerárias, Lda.

Às famílias de luto apresentamos sentidas 
condolências.

Crónica da quinzenaCrónica da quinzena

Dois acontecimentos que Vila Dois acontecimentos que Vila 
Nova de Cerveira muito presa: Nova de Cerveira muito presa: 

Bienal de Arte e Festas ConcelhiasBienal de Arte e Festas Concelhias

MAIS UMA CHAMADA DE ATENÇÃO:MAIS UMA CHAMADA DE ATENÇÃO:

MME MARIA PEREIRA (FRANÇA) MME MARIA PEREIRA (FRANÇA) - em 30 de dezembro - em 30 de dezembro 
de 2012 enviou-nos €90,00, provavelmente para pagar as-de 2012 enviou-nos €90,00, provavelmente para pagar as-
sinanturas, mas não disse quem era o assinante;sinanturas, mas não disse quem era o assinante;

CÂNDIDA AUGUSTA GOMES VIANACÂNDIDA AUGUSTA GOMES VIANA - em 11 de junho  - em 11 de junho 
de 2013 enviou-nos €100,00, também, provavelmente, para de 2013 enviou-nos €100,00, também, provavelmente, para 
pagar assinaturas, mas não identifi cou o assinante.pagar assinaturas, mas não identifi cou o assinante.

Em 26 de dezembro de 2012 alguém que não se identifi cou Em 26 de dezembro de 2012 alguém que não se identifi cou 
enviou-nos através do banco €25,00, mas, tal como nas si-enviou-nos através do banco €25,00, mas, tal como nas si-
tuações anteriores, para pagar alguma assinatura. Porém, tuações anteriores, para pagar alguma assinatura. Porém, 
não mencionou o nome do assinante.não mencionou o nome do assinante.

CONTINUAMOS A AGUARDAR QUE NOS DIGAM CONTINUAMOS A AGUARDAR QUE NOS DIGAM 
QUEM SÃO OS ASSINANTESQUEM SÃO OS ASSINANTES

Festa do idoso e dos avós Festa do idoso e dos avós 
em Vila Nova de Cerveiraem Vila Nova de Cerveira

No dia 26 de julho, a partir das 9 horas, vai ser comemo-No dia 26 de julho, a partir das 9 horas, vai ser comemo-
rado, no Parque do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira, o rado, no Parque do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira, o 
“Dia dos Avós e do Idoso”.“Dia dos Avós e do Idoso”.

Esta celebração, para uma faixa cada vez mais ampla da Esta celebração, para uma faixa cada vez mais ampla da 
população alto-minhota, destina-se tanto a pessoas institu-população alto-minhota, destina-se tanto a pessoas institu-
cionalizadas nos centros sociais paroquiais da Diocese de cionalizadas nos centros sociais paroquiais da Diocese de 
Viana do Castelo, como também a todas as outras pessoas Viana do Castelo, como também a todas as outras pessoas 
que ainda estão nas suas casas, autónomos e que se quei-que ainda estão nas suas casas, autónomos e que se quei-
ram associar.ram associar.

Haverá animação durante a manhã, almoço na zona ri-Haverá animação durante a manhã, almoço na zona ri-
beirinha e à tarde uma celebração litúrgica em louvor de S. beirinha e à tarde uma celebração litúrgica em louvor de S. 
Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora.Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora.

Esta iniciativa do Secretariado Diocesano da Pastoral So-Esta iniciativa do Secretariado Diocesano da Pastoral So-
cial terá o apoio de outras entidades.cial terá o apoio de outras entidades.

Após o sucesso das atividades de férias e da comemo-Após o sucesso das atividades de férias e da comemo-
ração do 8º aniversário em que, mais uma vez, as crianças ração do 8º aniversário em que, mais uma vez, as crianças 
puderam dormir com os peixes, o Aquamuseu do Rio Minho puderam dormir com os peixes, o Aquamuseu do Rio Minho 
vai realizar ateliês gratuitos, nas tardes dos dias 23 de agosto vai realizar ateliês gratuitos, nas tardes dos dias 23 de agosto 
e 7 de setembro, entre as 14h30 e as 16h30. e 7 de setembro, entre as 14h30 e as 16h30. 

As crianças vão poder desenhar motivos relacionados As crianças vão poder desenhar motivos relacionados 
com o rio, o mar ou qualquer outro tema ligado com a natu-com o rio, o mar ou qualquer outro tema ligado com a natu-
reza, assim como trabalhar com barro e gesso. Estas ativi-reza, assim como trabalhar com barro e gesso. Estas ativi-
dades são dirigidas aos visitantes mais jovens podendo, no dades são dirigidas aos visitantes mais jovens podendo, no 
entanto, participar pessoas de todas as idades.entanto, participar pessoas de todas as idades.

Entretanto, nos dias 25, 26 e 27 de julho, o Aquamuseu Entretanto, nos dias 25, 26 e 27 de julho, o Aquamuseu 
do Rio Minho convida a “Conhecer o estuário do rio Minho”, do Rio Minho convida a “Conhecer o estuário do rio Minho”, 
Ciência-Viva (Biologia no Verão).Ciência-Viva (Biologia no Verão).

Atividade gratuita que será realizada no Aquamuseu e no Atividade gratuita que será realizada no Aquamuseu e no 
estuário do rio Minho. No Aquamuseu, será fornecida infor-estuário do rio Minho. No Aquamuseu, será fornecida infor-
mação geral. A organização é da responsabilidade da Câ-mação geral. A organização é da responsabilidade da Câ-
mara Municipal e decorrerá no horário entre as 14h00 e as mara Municipal e decorrerá no horário entre as 14h00 e as 
18h00, sendo sujeita a inscrição prévia na página Web do 18h00, sendo sujeita a inscrição prévia na página Web do 
Ciência Viva.Ciência Viva.

Ateliês gratuitos no Ateliês gratuitos no 
Aquamuseu do Rio Minho Aquamuseu do Rio Minho 
em julho, agosto e setembroem julho, agosto e setembro

Prevista para breve a cedência Prevista para breve a cedência 
de alguns espaços da Pousada de alguns espaços da Pousada 
de D. Dinisde D. Dinis

Parece estar a chegar ao fi m o processo em torno da uti-Parece estar a chegar ao fi m o processo em torno da uti-
lização dos espaços da Pousada de D. Dinis, após encerra-lização dos espaços da Pousada de D. Dinis, após encerra-
mento, em 2008, para alegadas obras, segundo o proclama-mento, em 2008, para alegadas obras, segundo o proclama-
do, na altura, pelo Grupo Pestana.do, na altura, pelo Grupo Pestana.

Agora, com a concordância da Direção-Geral do Tesouro Agora, com a concordância da Direção-Geral do Tesouro 
e Finanças, parece estar bem encaminhada a assinatura de e Finanças, parece estar bem encaminhada a assinatura de 
um protocolo para a cedência de três espaços para a gestão um protocolo para a cedência de três espaços para a gestão 
municipal.municipal.

O Castelo de Vila Nova de Cerveira, com origem no sécu-O Castelo de Vila Nova de Cerveira, com origem no sécu-
lo XIII, está classifi cado como Monumento Nacional e debai-lo XIII, está classifi cado como Monumento Nacional e debai-
xo da tutela da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.xo da tutela da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

Rua Dr. José Pedreira Rua Dr. José Pedreira 
já tem placa indicativajá tem placa indicativa

Foi recentemente colo-Foi recentemente colo-
cada a placa indicativa da cada a placa indicativa da 
Rua Dr. José Pedreira, si-Rua Dr. José Pedreira, si-
tuada nas proximidades da tuada nas proximidades da 
Central de Camionagem, Central de Camionagem, 
na sede do concelho de na sede do concelho de 
Vila Nova de Cerveira.Vila Nova de Cerveira.

Denominação já há Denominação já há 
muito aprovada, veio ago-muito aprovada, veio ago-
ra perpetuar, com coloca-ra perpetuar, com coloca-
ção dos indicativos com o ção dos indicativos com o 
seu nome, a fi gura ímpar seu nome, a fi gura ímpar 
do político, do benemérito do político, do benemérito 
e do cidadão exemplar.e do cidadão exemplar.

José da Encarnação José da Encarnação 
Ramos Pereira Pedreira Ramos Pereira Pedreira 
foi, além de procurador à foi, além de procurador à 
Câmara Corporativa, pre-Câmara Corporativa, pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e di-sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e di-
retor do jornal “Cerveira Nova” nos primeiros vinte anos de retor do jornal “Cerveira Nova” nos primeiros vinte anos de 
existência do periódico.existência do periódico. Homenagem ao pintor Homenagem ao pintor 

Henrique SilvaHenrique Silva
A NÓSSOMOS, pequena editora, associa-se à homena-A NÓSSOMOS, pequena editora, associa-se à homena-

gem que a 17.ª Bienal de Cerveira vai prestar ao pintor Henri-gem que a 17.ª Bienal de Cerveira vai prestar ao pintor Henri-
que Silva, publicando o livro de Dário de Melo - “O Moleiro, o que Silva, publicando o livro de Dário de Melo - “O Moleiro, o 
Filho e o Burro”, com 10 desenhos especialmente feitos pelo Filho e o Burro”, com 10 desenhos especialmente feitos pelo 
artista para essa edição.artista para essa edição.

Juntando um escritor angolano, a uma fábula do já univer-Juntando um escritor angolano, a uma fábula do já univer-
sal La Fontaine, com os desenhos do pintor Henrique Silva, sal La Fontaine, com os desenhos do pintor Henrique Silva, 
queremos homenagear o artista e saudar por ele e com ele, queremos homenagear o artista e saudar por ele e com ele, 
a nossa comunidade cerveirense no que de mais valioso pos-a nossa comunidade cerveirense no que de mais valioso pos-
sui: as suas crianças.sui: as suas crianças.

Os desenhos serão expostos durante a Bienal, de 27 de Os desenhos serão expostos durante a Bienal, de 27 de 
julho a 14 de setembro.julho a 14 de setembro.

A abertura da exposição, o lançamento do livro e uma A abertura da exposição, o lançamento do livro e uma 
sessão de autógrafos serão no dia 27 de julho, pelas 11 ho-sessão de autógrafos serão no dia 27 de julho, pelas 11 ho-
ras, no espaço Porta Treze.ras, no espaço Porta Treze.

Feira das Artes e VelhariasFeira das Artes e Velharias
- Edição de julho- Edição de julho

A edição de julho da Feira de Artes e Velharias de Vila A edição de julho da Feira de Artes e Velharias de Vila 
Nova de Cerveira voltou a ter a movimentação das anterio-Nova de Cerveira voltou a ter a movimentação das anterio-
res, uma vez que as condições do tempo estavam bastante res, uma vez que as condições do tempo estavam bastante 
convidativas. Nem calor demais, nem frio que afl igisse al-convidativas. Nem calor demais, nem frio que afl igisse al-
guém.guém.

Portugueses e espanhóis foram os principais visitantes Portugueses e espanhóis foram os principais visitantes 
do certame que apresentou os artigos habituais, em especial do certame que apresentou os artigos habituais, em especial 
o artesanato, louças antigas, pratas e bijuterias, bem como o artesanato, louças antigas, pratas e bijuterias, bem como 
móveis modernos e antigos.móveis modernos e antigos.

Agora, um reparo: já era tempo de alguns artigos expos-Agora, um reparo: já era tempo de alguns artigos expos-
tos, pela sua baixa qualidade, irem parar à lixeira...tos, pela sua baixa qualidade, irem parar à lixeira...

Terminaram as inscrições, em Terminaram as inscrições, em 
19 de julho, para a participação 19 de julho, para a participação 
na ‘Festa da História 2013’na ‘Festa da História 2013’

Para participar na ‘Festa da História 2013’ houve inscri-Para participar na ‘Festa da História 2013’ houve inscri-
ções que estiveram abertas até 19 de julho.ções que estiveram abertas até 19 de julho.

O importante acontecimento irá decorrer de 23 a 25 de O importante acontecimento irá decorrer de 23 a 25 de 
julho no centro histórico e nas ruas César Maldonado, Costa julho no centro histórico e nas ruas César Maldonado, Costa 
Pereira, Costa Brava, Queirós Ribeiro, Dr. José Duro, Balu-Pereira, Costa Brava, Queirós Ribeiro, Dr. José Duro, Balu-
arte de Santa Cruz e no interior do Castelo.arte de Santa Cruz e no interior do Castelo.

Nesta edição da ‘Festa da História’ o Município cervei-Nesta edição da ‘Festa da História’ o Município cervei-
rense conta, novamente, com a colaboração da Associação rense conta, novamente, com a colaboração da Associação 
Velha Lamparina e da Associação de Artesãos do Vale do Velha Lamparina e da Associação de Artesãos do Vale do 
Minho.Minho.
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Pague a sua assinatura através dePague a sua assinatura através de
transferência bancária para a conta com otransferência bancária para a conta com o

NIB: 0033-0000-50077499264-05NIB: 0033-0000-50077499264-05

A. COUTO GUERREIRO, LDA.
Compra e Venda de Propriedades

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 16
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

GUERREIRO E MARTINS, LDA.
CONTABILIDADE

(Gerência de um Cerveirense)

Rua Rafael Andrade, 18
1169-095 LISBOA

Telefone: 218 850 439  /  Fax: 218 850 771

Feira do Alvarinho de Monção Feira do Alvarinho de Monção 
consagra-se como uma das consagra-se como uma das 
mais importantes do País no mais importantes do País no 
setor vinícolasetor vinícola

A Feira do Alvarinho, que decorreu no campo da feira, A Feira do Alvarinho, que decorreu no campo da feira, 
em Monção, foi um enorme sucesso. Nos três dias, a organi-em Monção, foi um enorme sucesso. Nos três dias, a organi-
zação apontava para uma afl uência a rondar as 50 mil pes-zação apontava para uma afl uência a rondar as 50 mil pes-
soas, contudo, esse número foi ultrapassado, estimando-se soas, contudo, esse número foi ultrapassado, estimando-se 
que tenham passado pelo recinto da feira entre 60 a 70 mil que tenham passado pelo recinto da feira entre 60 a 70 mil 
pessoas.pessoas.

Muita gente veio dos concelhos vizinhos, tanto portugue-Muita gente veio dos concelhos vizinhos, tanto portugue-
ses como galegos, mas também de localidades portuguesas ses como galegos, mas também de localidades portuguesas 
como Braga, Porto, Évora, Aveiro ou Bragança. A Feira do como Braga, Porto, Évora, Aveiro ou Bragança. A Feira do 
Alvarinho esteve igualmente na agenda de muitos profi ssio-Alvarinho esteve igualmente na agenda de muitos profi ssio-
nais do setor que aproveitaram o certame para encetarem nais do setor que aproveitaram o certame para encetarem 
contactos negociais.contactos negociais.

Este acréscimo de pessoas em relação às últimas edi-Este acréscimo de pessoas em relação às últimas edi-
ções, notou-se também no volume de vendas. Ainda sem da-ções, notou-se também no volume de vendas. Ainda sem da-
dos ofi ciais, verifi cou-se um aumento signifi cativo de garrafas dos ofi ciais, verifi cou-se um aumento signifi cativo de garrafas 
vendidas (consumidas no local ou levadas para casa), cujo vendidas (consumidas no local ou levadas para casa), cujo 
número fi nal deverá aproximar-se das 15 mil garrafas.número fi nal deverá aproximar-se das 15 mil garrafas.

Quem também ganhou com estes três dias de festa e Quem também ganhou com estes três dias de festa e 
promoção do vinho Alvarinho foi o setor da restauração. As promoção do vinho Alvarinho foi o setor da restauração. As 
unidades hoteleiras estiveram com lotação esgotada durante unidades hoteleiras estiveram com lotação esgotada durante 
o certame.o certame.

Câmara Municipal de Paredes Câmara Municipal de Paredes 
de Coura inaugurou a de Coura inaugurou a 
Biblioteca Aquilino RibeiroBiblioteca Aquilino Ribeiro

Dando cumprimento a uma aspiração antiga, a edilidade Dando cumprimento a uma aspiração antiga, a edilidade 
de Paredes de Coura inaugurou a Biblioteca Municipal Aquili-de Paredes de Coura inaugurou a Biblioteca Municipal Aquili-
no Ribeiro, com a presença de familiares do escritor.no Ribeiro, com a presença de familiares do escritor.

A Autarquia courense homenageou, assim, o autor do A Autarquia courense homenageou, assim, o autor do 
romance “A Casa Grande de Romarigães” - fi gura maior da romance “A Casa Grande de Romarigães” - fi gura maior da 
literatura portuguesa, que, em meados do séc. XX, viveu em literatura portuguesa, que, em meados do séc. XX, viveu em 
Paredes de Coura, fruto do seu casamento com a fi lha de Paredes de Coura, fruto do seu casamento com a fi lha de 
Bernardino Machado –, mediante a atribuição do seu nome Bernardino Machado –, mediante a atribuição do seu nome 
ao novo equipamento cultural.ao novo equipamento cultural.

Uma construção de raiz, edifi cada no local onde existia a Uma construção de raiz, edifi cada no local onde existia a 
desativada Escola Primária Conde de Ferreira, cuja fachada desativada Escola Primária Conde de Ferreira, cuja fachada 
foi remontada para valorizar o património construído e prolon-foi remontada para valorizar o património construído e prolon-
gar a memória afetiva do espaço de aprendizagem. O projeto gar a memória afetiva do espaço de aprendizagem. O projeto 
global, comparticipado por fundos comunitários (Programa global, comparticipado por fundos comunitários (Programa 
Operacional Regional do Norte ON.2) e verbas camarárias, Operacional Regional do Norte ON.2) e verbas camarárias, 
ascendeu a 1, 7 milhões de euros.ascendeu a 1, 7 milhões de euros.

Situada na parte sobranceira da vila, apresenta moder-Situada na parte sobranceira da vila, apresenta moder-
nos padrões de qualidade, com excelentes condições de nos padrões de qualidade, com excelentes condições de 
acolhimento e apoio aos utilizadores, um leque mais vasto de acolhimento e apoio aos utilizadores, um leque mais vasto de 
fundos bibliográfi cos, periódicos e diários, aquisições áudio e fundos bibliográfi cos, periódicos e diários, aquisições áudio e 
videográfi cas e áreas audiovisual e multimédia devidamente videográfi cas e áreas audiovisual e multimédia devidamente 
equipadas.equipadas.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal de Paredes de Recorde-se que a Biblioteca Municipal de Paredes de 
Coura foi inaugurada em 11 de dezembro de 1985, pelo en-Coura foi inaugurada em 11 de dezembro de 1985, pelo en-
tão diretor das Bibliotecas Fixas da Fundação Calouste Gul-tão diretor das Bibliotecas Fixas da Fundação Calouste Gul-
benkian, David Mourão Ferreira, num edifício implantado no benkian, David Mourão Ferreira, num edifício implantado no 
coração da vila, no Largo Visconde de Mozelos. coração da vila, no Largo Visconde de Mozelos. 

Desde então, até 2000, integrou a rede de Bibliotecas da Desde então, até 2000, integrou a rede de Bibliotecas da 
Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido designada biblio-Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido designada biblio-
teca pública n.º 179. Após a extinção dos serviços de apoio à teca pública n.º 179. Após a extinção dos serviços de apoio à 
leitura desta Fundação passou a estar sob a tutela exclusiva leitura desta Fundação passou a estar sob a tutela exclusiva 
da Câmara Municipal.da Câmara Municipal.

CIM Alto Minho promoveu CIM Alto Minho promoveu 
workshop sobre “Atração de workshop sobre “Atração de 
investimento empresarial investimento empresarial 
para o Alto Minho”para o Alto Minho”

A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto A Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto 
Minho), em colaboração com a AICEP e com o CEVAL, pro-Minho), em colaboração com a AICEP e com o CEVAL, pro-
moveu no passado dia 4 de julho, pelas 14h30, na Villa Mora-moveu no passado dia 4 de julho, pelas 14h30, na Villa Mora-
es, em Ponte de Lima, o workshop “Atração de investimento es, em Ponte de Lima, o workshop “Atração de investimento 
empresarial para o Alto Minho: Capacitação Institucional”, empresarial para o Alto Minho: Capacitação Institucional”, 
visando apresentar às instituições públicas e associativas re-visando apresentar às instituições públicas e associativas re-
gionais as principais metodologias e boas práticas a adotar gionais as principais metodologias e boas práticas a adotar 
em termos de atração de investimento empresarial. em termos de atração de investimento empresarial. 

Esta iniciativa constituiu, assim, um contributo para a Esta iniciativa constituiu, assim, um contributo para a 
prossecução da estratégia de desenvolvimento territorial prossecução da estratégia de desenvolvimento territorial 
“Alto Minho:2020” (cuja elaboração é apoiada pelo ON.2), as-“Alto Minho:2020” (cuja elaboração é apoiada pelo ON.2), as-
sociando à promoção do Alto Minho uma imagem de região sociando à promoção do Alto Minho uma imagem de região 
aberta, inovadora e competitiva, dotada de recursos, valores aberta, inovadora e competitiva, dotada de recursos, valores 
e oportunidade sociais, científi co e económicos muito distinti-e oportunidade sociais, científi co e económicos muito distinti-
vos e de elevado potencial. Recorde-se que a recentemente vos e de elevado potencial. Recorde-se que a recentemente 
apresentada Estratégia “Alto Minho 2020” defi ne a melhoria apresentada Estratégia “Alto Minho 2020” defi ne a melhoria 
da sua atratividade global como uma das suas quatro prio-da sua atratividade global como uma das suas quatro prio-
ridades, visando reforçar as condições para viver, visitar e ridades, visando reforçar as condições para viver, visitar e 
investir na região.investir na região.

Mantas de retalhosMantas de retalhos
Exposição no Centro de Exposição no Centro de 
Interpretação AmbientalInterpretação Ambiental

Está patente ao público no Centro de Interpretação Am-Está patente ao público no Centro de Interpretação Am-
biental até ao inicio de setembro uma exposição denominada biental até ao inicio de setembro uma exposição denominada 
Mantas de Retalhos.Mantas de Retalhos.

Trata-se de um projeto dinamizado no âmbito da unidade Trata-se de um projeto dinamizado no âmbito da unidade 
curricular da Área de projeto e que contou com a participação curricular da Área de projeto e que contou com a participação 
de alunos e respetivas famílias das escolas do concelho de de alunos e respetivas famílias das escolas do concelho de 
Ponte de Lima, nomeadamente, os Centros Educativos da Ponte de Lima, nomeadamente, os Centros Educativos da 
Facha, Gandra, Refoios, Freixo, Trovela, Ribeira, Arcozelo, Facha, Gandra, Refoios, Freixo, Trovela, Ribeira, Arcozelo, 
Feitosa e Lagoas. Participaram também a Eb1 de Ponte de Feitosa e Lagoas. Participaram também a Eb1 de Ponte de 
Lima, Cabaços e os Jardins de Infância de Rebordões Souto Lima, Cabaços e os Jardins de Infância de Rebordões Souto 
e Santa Maria, Brandara, Cepões, Serdedelo, Ponte de Lima e Santa Maria, Brandara, Cepões, Serdedelo, Ponte de Lima 
e Calheiros.e Calheiros.

Assim ao longo do ano letivo foram confecionadas man-Assim ao longo do ano letivo foram confecionadas man-
tas com diferentes temas, encontrando-se expostas nesta tas com diferentes temas, encontrando-se expostas nesta 
mostra, sendo, no futuro, utilizadas no alojamento do serviço mostra, sendo, no futuro, utilizadas no alojamento do serviço 
da Área Protegida.da Área Protegida.

De realçar a envolvência de toda a comunidade escolar, De realçar a envolvência de toda a comunidade escolar, 
alunos, professores e cerca de 750 famílias, que recolheram alunos, professores e cerca de 750 famílias, que recolheram 
retalhos de diversos tecidos, que foram trabalhados com bor-retalhos de diversos tecidos, que foram trabalhados com bor-
dados, colagens e outros materiais, formando uma manta por dados, colagens e outros materiais, formando uma manta por 
cada turma.cada turma.

No fi nal o resultado saldou-se com 30 mantas e painéis, No fi nal o resultado saldou-se com 30 mantas e painéis, 
expostas no Centro de Interpretação Ambiental para apreciar expostas no Centro de Interpretação Ambiental para apreciar 
até ao mês de setembro.até ao mês de setembro.

Concluída ampliação da Concluída ampliação da 
rede de saneamento e rede de saneamento e 
abastecimento de água em abastecimento de água em 
Vila Franca Vila Franca 

A empreitada de ampliação da rede de saneamento e A empreitada de ampliação da rede de saneamento e 
abastecimento de água de Vila Franca está concluída e en-abastecimento de água de Vila Franca está concluída e en-
trou em funcionamento. trou em funcionamento. 

Este investimento na ampliação da rede implicou 14 qui-Este investimento na ampliação da rede implicou 14 qui-
lómetros de rede de abastecimento de água e 13 quilóme-lómetros de rede de abastecimento de água e 13 quilóme-
tros da rede de águas residuais, juntando-se 450 ramais de tros da rede de águas residuais, juntando-se 450 ramais de 
abastecimento de água e 440 ramais de águas residuais. A abastecimento de água e 440 ramais de águas residuais. A 
empreitada implicou um investimento da Autarquia vianense empreitada implicou um investimento da Autarquia vianense 
e dos SMSBVC de mais de 1.1 milhões de euros para permi-e dos SMSBVC de mais de 1.1 milhões de euros para permi-
tir o acesso quer à água quer ao saneamento, bem como da tir o acesso quer à água quer ao saneamento, bem como da 
melhoria generalizada da rede viária, com mais de 50 cami-melhoria generalizada da rede viária, com mais de 50 cami-
nhos e ruas da freguesia intervencionadas.nhos e ruas da freguesia intervencionadas.

De sublinhar que, até ao momento, foram já investidos De sublinhar que, até ao momento, foram já investidos 
mais de cinco milhões de euros em diversas freguesias, no-mais de cinco milhões de euros em diversas freguesias, no-
meadamente na ampliação das redes de abastecimento de meadamente na ampliação das redes de abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais e estações elevatórias água e drenagem de águas residuais e estações elevatórias 
nas freguesias de Alvarães, Chafé, Vila Franca, Perre e Dar-nas freguesias de Alvarães, Chafé, Vila Franca, Perre e Dar-
que.que.

Plantação de canábis Plantação de canábis 
– detenção– detenção

Nas primeiras horas do dia 11 de julho, cerca da 01h00, Nas primeiras horas do dia 11 de julho, cerca da 01h00, 
o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, através o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, através 
do NIC (Núcleo de Investigação Criminal) do Destacamen-do NIC (Núcleo de Investigação Criminal) do Destacamen-
to Territorial de Viana do Castelo, e no âmbito de uma in-to Territorial de Viana do Castelo, e no âmbito de uma in-
vestigação, deteve em fl agrante delito 01 (um) indivíduo de vestigação, deteve em fl agrante delito 01 (um) indivíduo de 
nacionalidade portuguesa, com 21 anos de idade, residente nacionalidade portuguesa, com 21 anos de idade, residente 
em Caminha e sem antecedentes criminais. A detenção dá-em Caminha e sem antecedentes criminais. A detenção dá-
se no momento em que o mesmo “visitava” uma plantação se no momento em que o mesmo “visitava” uma plantação 
de canábis (num monte na freguesia de Moledo, Caminha), de canábis (num monte na freguesia de Moledo, Caminha), 
vigiada há uns dias por militares da Guarda, constituída por vigiada há uns dias por militares da Guarda, constituída por 
17 plantas com o peso aproximado de 2,0 kgs as quais foram 17 plantas com o peso aproximado de 2,0 kgs as quais foram 
apreendidas.apreendidas.

Na prossecução das diligências foi efetuada uma busca Na prossecução das diligências foi efetuada uma busca 
domiciliária e uma busca a veículo automóvel, das quais re-domiciliária e uma busca a veículo automóvel, das quais re-
sultou a apreensão de diverso material utilizado no cultivo, sultou a apreensão de diverso material utilizado no cultivo, 
preparação e crescimento da plantação (adubos, fertilizantes preparação e crescimento da plantação (adubos, fertilizantes 
e produtos fi tofarmacêuticos).e produtos fi tofarmacêuticos).

O detido, suspeito de se dedicar ao cultivo/tráfi co de dro-O detido, suspeito de se dedicar ao cultivo/tráfi co de dro-
ga, foi presente ao Tribunal Judicial de Caminha para aplica-ga, foi presente ao Tribunal Judicial de Caminha para aplica-
ção de eventuais medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado ção de eventuais medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado 
TIR (Termo de Identidade e Residência). O processo baixou TIR (Termo de Identidade e Residência). O processo baixou 
a inquérito.a inquérito.

Município de Ponte de Lima Município de Ponte de Lima 
inaugura a requalifi cação da inaugura a requalifi cação da 
avenida 5 de Outubroavenida 5 de Outubro

A aprazível Avenida 5 de Outubro, regularmente conhe-A aprazível Avenida 5 de Outubro, regularmente conhe-
cida como Avenida dos Plátanos, na margem esquerda do cida como Avenida dos Plátanos, na margem esquerda do 
Rio Lima, em Ponte de Lima, foi alvo de uma profunda inter-Rio Lima, em Ponte de Lima, foi alvo de uma profunda inter-
venção, como forma de valorizar aquele espaço público, um venção, como forma de valorizar aquele espaço público, um 
excelente percurso pedonal, que apresenta características excelente percurso pedonal, que apresenta características 
sobre o Rio Lima e envolvente natural onde é possível des-sobre o Rio Lima e envolvente natural onde é possível des-
frutar da paisagem e observar a Ponte Medieval e o casario frutar da paisagem e observar a Ponte Medieval e o casario 
típico da frente marginal.típico da frente marginal.

Com esta intervenção pretende-se dar continuidade à Com esta intervenção pretende-se dar continuidade à 
política de valorização da envolvente do Rio Lima e ao seu política de valorização da envolvente do Rio Lima e ao seu 
potencial paisagístico e turístico.potencial paisagístico e turístico.

Câmara Municipal dos Arcos Câmara Municipal dos Arcos 
de Valdevez consigna obras de Valdevez consigna obras 
nas freguesias de Gondoriz e nas freguesias de Gondoriz e 
ÁlvoraÁlvora

O Presidente da Câmara Municipal dos Arcos de Valde-O Presidente da Câmara Municipal dos Arcos de Valde-
vez, Francisco de Araújo, esteve nas Freguesias de Gondoriz vez, Francisco de Araújo, esteve nas Freguesias de Gondoriz 
e Álvora para consignar a obra do CAMINHO DE ACESSO A e Álvora para consignar a obra do CAMINHO DE ACESSO A 
COTO MOINHO (GONDORIZ) E CAMINHO DE BARBEITOS COTO MOINHO (GONDORIZ) E CAMINHO DE BARBEITOS 
(ALVORA) - RAMAIS B, C, D e E. A empreitada foi adjudica-(ALVORA) - RAMAIS B, C, D e E. A empreitada foi adjudica-
da por 144.132,50€ e conta com um prazo de execução de da por 144.132,50€ e conta com um prazo de execução de 
180 dias.180 dias.

Esta é uma obra que vai ajudar a que haja uma melhor Esta é uma obra que vai ajudar a que haja uma melhor 
circulação dos habitantes das localidades, contribuindo para circulação dos habitantes das localidades, contribuindo para 
que sejam encurtadas distâncias e proporcionando qualidade que sejam encurtadas distâncias e proporcionando qualidade 
de vida a quem lá mora. de vida a quem lá mora. 
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Teve realização a “Rampa de Teve realização a “Rampa de 
Cerveira” uma prova integrada Cerveira” uma prova integrada 
no Campeonato de Portugal de no Campeonato de Portugal de 
MontanhaMontanha

Decorreu, em 7 de julho, a Rampa de Cerveira, uma pro-Decorreu, em 7 de julho, a Rampa de Cerveira, uma pro-
va integrada no Campeonato de Portugal de Montanha.va integrada no Campeonato de Portugal de Montanha.

A edição 2013 teve organização e responsabilidade da A edição 2013 teve organização e responsabilidade da 
CAM - Clube Aventura do Minho e contou com a colaboração CAM - Clube Aventura do Minho e contou com a colaboração 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Tratou-se de uma prova desportiva do âmbito automobi-Tratou-se de uma prova desportiva do âmbito automobi-
lístico, de caráter nacional, que teve disputa em três subidas lístico, de caráter nacional, que teve disputa em três subidas 
entre as freguesias de Covas e de Sopo.entre as freguesias de Covas e de Sopo.

Com as temperaturas a rondar os 40 graus, o piloto Tiago Com as temperaturas a rondar os 40 graus, o piloto Tiago 
Reis foi o vencedor da prova que marcou o início da segunda Reis foi o vencedor da prova que marcou o início da segunda 
metade do Campeonato de Portugal de Montanha, que assim metade do Campeonato de Portugal de Montanha, que assim 
deu passo importante para a conquista do título.deu passo importante para a conquista do título.

De referir que os atos mais burocráticos ligados à Rampa De referir que os atos mais burocráticos ligados à Rampa 
de Cerveira foram realizados na freguesia de Covas.de Cerveira foram realizados na freguesia de Covas.

Juventude de Cerveira conquista dois títulos nacionais em remoJuventude de Cerveira conquista dois títulos nacionais em remo

Realizou-se no passado dia 28 e 29 de junho, em Monte-Realizou-se no passado dia 28 e 29 de junho, em Monte-
mor-o-Velho, o Campeonato Nacional de verão, para os es-mor-o-Velho, o Campeonato Nacional de verão, para os es-
calões juniores e seniores.calões juniores e seniores.

No 1º dia, a Juventude de Cerveira, apresentou-se com 4 No 1º dia, a Juventude de Cerveira, apresentou-se com 4 
tripulações, sendo que os juniores competiam em barcos lon-tripulações, sendo que os juniores competiam em barcos lon-
gos e os seniores com barcos curtos. O destaque neste dia gos e os seniores com barcos curtos. O destaque neste dia 
foi o Double-Scull (2 XPLF), composta por Ângela Fernandes foi o Double-Scull (2 XPLF), composta por Ângela Fernandes 
e Rafaela Malheiro, que se sagraram Campeãs Nacionais e o e Rafaela Malheiro, que se sagraram Campeãs Nacionais e o 
Shell de 4 com timoneiro (4+JM), composta por Diogo Teixei-Shell de 4 com timoneiro (4+JM), composta por Diogo Teixei-

ra, Samuel Almeida, Thomas Mendes, Ivo Carvalho e Pedro ra, Samuel Almeida, Thomas Mendes, Ivo Carvalho e Pedro 
Gomes(tim.)que se classifi cou em 2º lugar na fi nal A.Gomes(tim.)que se classifi cou em 2º lugar na fi nal A.

No segundo dia de provas, os juniores competiram em No segundo dia de provas, os juniores competiram em 
barcos curtos e os seniores em barcos longos. A Juventude barcos curtos e os seniores em barcos longos. A Juventude 
de Cerveira participou com quatro tripulações juniores indo o de Cerveira participou com quatro tripulações juniores indo o 
destaque para a equipa Shell de 2 sem timoneiro masculino destaque para a equipa Shell de 2 sem timoneiro masculino 
(2- JM), composta por Thomas Mendes e Samuel Almeida (2- JM), composta por Thomas Mendes e Samuel Almeida 
que de forma brilhante fez uma excelente prova, conquistan-que de forma brilhante fez uma excelente prova, conquistan-
do assim o título de Campeões Nacionais.do assim o título de Campeões Nacionais.

Carta ao jornalCarta ao jornal

Ainda a ação desportiva do Ainda a ação desportiva do 
jovem Diogo Cunhajovem Diogo Cunha

Primeiro agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade Primeiro agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade 
na publicação na edição de 5 de julho, referente ao Diogo na publicação na edição de 5 de julho, referente ao Diogo 
Cunha e à sua ação desportiva.Cunha e à sua ação desportiva.

De seguida mencionar que o estágio terminou, tendo cor-De seguida mencionar que o estágio terminou, tendo cor-
rido de forma excelente sendo que o Diogo viveu uma ex-rido de forma excelente sendo que o Diogo viveu uma ex-
periencia única, pois as metodologias de treino do Inter são periencia única, pois as metodologias de treino do Inter são 
muito diferentes das nossas...muito diferentes das nossas...

1 semana de treinos com 2 jogos treinos e tendo mesmo 1 semana de treinos com 2 jogos treinos e tendo mesmo 
feito 2 hactricks (1 em cada jogo) terminando com uma pre-feito 2 hactricks (1 em cada jogo) terminando com uma pre-
miação individual...  Seria difícil pedir mais!miação individual...  Seria difícil pedir mais!

Deixo pois, mais uma foto do término desta grande expe-Deixo pois, mais uma foto do término desta grande expe-
riencia e esta muito especial (entrega de lembrança de Cer-riencia e esta muito especial (entrega de lembrança de Cer-
veira), pois onde vamos fazemos sempre questão de “levar” veira), pois onde vamos fazemos sempre questão de “levar” 
connosco Vila Nova de Cerveira, caso entendam fazer uma connosco Vila Nova de Cerveira, caso entendam fazer uma 
publicação a título de conclusão desta experiência...publicação a título de conclusão desta experiência...

Obrigado sempre!Obrigado sempre!

Atentamente.Atentamente.
Frederico CunhaFrederico Cunha

Piscina descoberta das Caldas Piscina descoberta das Caldas 
de Monção abriu ao públicode Monção abriu ao público

Até 31 de agosto, entre as 14h00 e as 19h00, monça-Até 31 de agosto, entre as 14h00 e as 19h00, monça-
nenses e visitantes podem usufruir deste equipamento junto nenses e visitantes podem usufruir deste equipamento junto 
ao rio Minho. Com vigilância de dois nadadores salvadores, ao rio Minho. Com vigilância de dois nadadores salvadores, 
autarquia mantem o mesmo tarifário do último ano.  autarquia mantem o mesmo tarifário do último ano.  

Com horário apenas na parte de tarde, entre as 14h00 e Com horário apenas na parte de tarde, entre as 14h00 e 
as 19h00, o preço de entrada varia entre 0,32€ para menores as 19h00, o preço de entrada varia entre 0,32€ para menores 
de 9 anos, 0,62€ entre 10 e 17 anos, e 0,93€ para maiores de de 9 anos, 0,62€ entre 10 e 17 anos, e 0,93€ para maiores de 
18 anos. Em relação ao último ano, mantiveram-se os mes-18 anos. Em relação ao último ano, mantiveram-se os mes-
mos valores. mos valores. 

A entrada de crianças com idade inferir a oito anos só A entrada de crianças com idade inferir a oito anos só 
é permitida quando acompanhadas por pessoas maiores de é permitida quando acompanhadas por pessoas maiores de 
idade que se responsabilizem pela sua vigilância e compor-idade que se responsabilizem pela sua vigilância e compor-
tamento ou, como alternativa, mediante a apresentação de tamento ou, como alternativa, mediante a apresentação de 
declaração de autorização do encarregado de educação.declaração de autorização do encarregado de educação.

De acordo com as regras de utilização, é obrigatório o De acordo com as regras de utilização, é obrigatório o 
uso de chinelos na zona de acesso à piscina e a utilização uso de chinelos na zona de acesso à piscina e a utilização 
do chuveiro antes da entrada na piscina. Não é permitido a do chuveiro antes da entrada na piscina. Não é permitido a 
prática de jogos e de saltos para a água sempre que estes prática de jogos e de saltos para a água sempre que estes 
molestem os outros utentes. molestem os outros utentes. 

AdAd aeternum, lda.aeternum, lda.
Agência Funerária

Artigos religiosos | Transladações | Cremações 
Sepulturas | Florista ! Documentação

(linha directa - 24 horas)
Tel: 251 709 900 / 251 709 901 |Telm: 967 159 786 / 963 143 900

E-mail: ad_aeternum@live.com.pt
Edifício Alto das Veigas, R/C - Fracção J - Apartado 67

4924-909 VILA NOVA DE CERVEIRA

“Férias Desportivas REMO “Férias Desportivas REMO 
2013” para divulgar a 2013” para divulgar a 
modalidade em Vila Nova modalidade em Vila Nova 
de Cerveirade Cerveira

Com o objetivo de divulgar a modalidade do REMO em Com o objetivo de divulgar a modalidade do REMO em 
Vila Nova de Cerveira e após o sucesso das edições ante-Vila Nova de Cerveira e após o sucesso das edições ante-
riores, a Associação Desportiva e Cultural da Juventude de riores, a Associação Desportiva e Cultural da Juventude de 
Cerveira (ADCJC), volta a organizar vários eventos desporti-Cerveira (ADCJC), volta a organizar vários eventos desporti-
vos em Vila Nova de Cerveira. vos em Vila Nova de Cerveira. 

O primeiro decorreu entre 17 e 20 de julho, com diversas O primeiro decorreu entre 17 e 20 de julho, com diversas 
demonstrações de remo indoor (ergómetros), junto ao Caste-demonstrações de remo indoor (ergómetros), junto ao Caste-
linho e Terreiro da vila. linho e Terreiro da vila. 

O segundo evento, denominado “Férias Desportivas O segundo evento, denominado “Férias Desportivas 
REMO 2013” tem início a 22 de julho e termina a 3 de agosto.REMO 2013” tem início a 22 de julho e termina a 3 de agosto.

O objetivo é que os jovens entre os 10 e os 16 anos to-O objetivo é que os jovens entre os 10 e os 16 anos to-
mem contacto com a modalidade. O remo é um dos despor-mem contacto com a modalidade. O remo é um dos despor-
tos mais completos que existe, pois permite trabalhar quase tos mais completos que existe, pois permite trabalhar quase 
todos os músculos do corpo, aumenta a sua força, resistên-todos os músculos do corpo, aumenta a sua força, resistên-
cia e equilíbrio.cia e equilíbrio.

O equipamento a utilizar é semelhante ao usado em edu-O equipamento a utilizar é semelhante ao usado em edu-
cação física.cação física.

Jovem atleta da Associação Jovem atleta da Associação 
Desportiva de Lovelhe Desportiva de Lovelhe 
participou dos Mundiais de participou dos Mundiais de 
Atletismo na UcrâniaAtletismo na Ucrânia

Daniela Rego do Paço (ao centro, na foto), atleta da As-Daniela Rego do Paço (ao centro, na foto), atleta da As-
sociação Desportiva de Lovelhe, participou, na modalidade sociação Desportiva de Lovelhe, participou, na modalidade 
de lançamento do martelo, nos mundiais de atletismo juvenil de lançamento do martelo, nos mundiais de atletismo juvenil 
do escalão sub-17 que tiveram início no dia 10 de julho, na do escalão sub-17 que tiveram início no dia 10 de julho, na 
cidade de Donetsk, na Ucrânia.cidade de Donetsk, na Ucrânia.

Saliente-se que esta jovem atleta foi recentemente cam-Saliente-se que esta jovem atleta foi recentemente cam-
peã nacional de juvenis e juniores no lançamento do martelo.peã nacional de juvenis e juniores no lançamento do martelo.

Futebol com início em 18 de Futebol com início em 18 de 
agosto e Volta a Portugal vai agosto e Volta a Portugal vai 
para a estrada em 7 de agostopara a estrada em 7 de agosto

O sorteio do calendário para o Campeonato 2013/2014 O sorteio do calendário para o Campeonato 2013/2014 
da Liga, com 16 clubes e 30 jornadas, ditou para a última da Liga, com 16 clubes e 30 jornadas, ditou para a última 
jornada o duelo entre F.C. Porto e Benfi ca, a 11 de maio de jornada o duelo entre F.C. Porto e Benfi ca, a 11 de maio de 
2014.2014.

O início do Campeonato, a 18 de agosto, arranca com o O início do Campeonato, a 18 de agosto, arranca com o 
F.C. Porto a visitar o Setúbal, o Benfi ca a viajar até à Madeira F.C. Porto a visitar o Setúbal, o Benfi ca a viajar até à Madeira 
para defrontar o Marítimo, o Paços de Ferreira a receber o para defrontar o Marítimo, o Paços de Ferreira a receber o 
Braga, enquanto o Sporting viaja até ao estreante Arouca.Braga, enquanto o Sporting viaja até ao estreante Arouca.

Na 2.ª Liga, com 22 clubes e 42 jornadas, algumas a se-Na 2.ª Liga, com 22 clubes e 42 jornadas, algumas a se-
rem jogadas a meio da semana, começa a 11 de agosto com rem jogadas a meio da semana, começa a 11 de agosto com 
um dérbi algarvio, o Portimonense-Farense e destaque para um dérbi algarvio, o Portimonense-Farense e destaque para 
o Moreirense que recebe e apadrinha o regresso do Acadé-o Moreirense que recebe e apadrinha o regresso do Acadé-
mico de Viseu à 2.ª Liga. O fi m do campeonato está agenda-mico de Viseu à 2.ª Liga. O fi m do campeonato está agenda-
do para o dia 11 de maio de 2014.do para o dia 11 de maio de 2014.

A Taça da Liga, com a participação de 17 clubes, sendo A Taça da Liga, com a participação de 17 clubes, sendo 
estes distribuídos por quatro grupos, 3 de quatro equipas e estes distribuídos por quatro grupos, 3 de quatro equipas e 
um outro de cinco equipas, joga-se a 27 e 31 de julho e 4 de um outro de cinco equipas, joga-se a 27 e 31 de julho e 4 de 
agosto, e o grupo D, com mais duas jornadas, também a 7 e agosto, e o grupo D, com mais duas jornadas, também a 7 e 
14 de agosto.14 de agosto.

A 75.ª Volta a Portugal em bicicleta, com início a 7 de A 75.ª Volta a Portugal em bicicleta, com início a 7 de 
agosto em Lisboa, num prólogo em contrarelógio pelas ruas agosto em Lisboa, num prólogo em contrarelógio pelas ruas 
da capital, visitará Viana do Castelo na segunda etapa que da capital, visitará Viana do Castelo na segunda etapa que 
terá lugar no dia 9, com chegada ao alto do monte de Santa terá lugar no dia 9, com chegada ao alto do monte de Santa 
Luzia.Luzia.
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PALAVRA DE DEUSPALAVRA DE DEUS
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Porem, lembra-te de mim, quando te for bem; e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim Porem, lembra-te de mim, quando te for bem; e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim 
a Faraó, e faz-me sair desta casa; Porque, de facto, fui roubado da terra dos Hebreus; e tão-pouco aqui nada tenho feito a Faraó, e faz-me sair desta casa; Porque, de facto, fui roubado da terra dos Hebreus; e tão-pouco aqui nada tenho feito 
para que me pusessem nesta cova (Génesis 40:14-15).para que me pusessem nesta cova (Génesis 40:14-15).

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO
(2013-07-B)(2013-07-B)

SENHOR, LEMBRA-TE DE MIM!SENHOR, LEMBRA-TE DE MIM!
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Na parábola do rico e de Lázaro diz assim: Disse porem Na parábola do rico e de Lázaro diz assim: Disse porem 
Abraão. Filho lembra-te de que recebestes os teus bens em Abraão. Filho lembra-te de que recebestes os teus bens em 
tua vida e Lázaro somente males e agora este (Lázaro) é tua vida e Lázaro somente males e agora este (Lázaro) é 
consolado e tu atormentado (Lucas 16:25).consolado e tu atormentado (Lucas 16:25).

Através desta sua Palavra, Deus nos faz lembrar que Através desta sua Palavra, Deus nos faz lembrar que 
nós, como criaturas humanas que somos, em parte, deve-nós, como criaturas humanas que somos, em parte, deve-
mos reconhecer as nossas faltas e pecados, e lembrar-nos mos reconhecer as nossas faltas e pecados, e lembrar-nos 
que o Senhor se entregou por nós, para nos salvar. Mas há que o Senhor se entregou por nós, para nos salvar. Mas há 
semelhança do homem rico, que só pensou nas suas rique-semelhança do homem rico, que só pensou nas suas rique-
zas materiais e nunca procurou buscar a Deus, numa igreja zas materiais e nunca procurou buscar a Deus, numa igreja 
local, buscar uma Bíblia e ler, porque é a Palavra de Deus, local, buscar uma Bíblia e ler, porque é a Palavra de Deus, 
para se lembrar do seu Criador e do seu sacrifício naquela para se lembrar do seu Criador e do seu sacrifício naquela 
cruz do Calvário, em nosso lugar.cruz do Calvário, em nosso lugar.

As escrituras dizem que, no dia amargo de sua vida, o As escrituras dizem que, no dia amargo de sua vida, o 
Senhor não se lembrará dos tais servos, para os salvar da Senhor não se lembrará dos tais servos, para os salvar da 
perdição, porque não quiseram escolher os Caminhos de perdição, porque não quiseram escolher os Caminhos de 
Deus.Deus.

COMENTÁRIOCOMENTÁRIO

Por muito que queira esquecer, não poderá calar a voz Por muito que queira esquecer, não poderá calar a voz 
da consciência que declara que és um pecador perdido e da consciência que declara que és um pecador perdido e 
condenado. Não precisas que outros te lembrem este facto condenado. Não precisas que outros te lembrem este facto 
real, contudo aqui estamos para te ajudar. O autor do Salmo real, contudo aqui estamos para te ajudar. O autor do Salmo 
106, no verso 4, tem esta expressão que refl ete bem o es-106, no verso 4, tem esta expressão que refl ete bem o es-
tado da sua alma; Lembra-te de mim, Senhor, visita-me com tado da sua alma; Lembra-te de mim, Senhor, visita-me com 
a Tua salvação. Perguntamos-te: Já experimentas-te fazer o a Tua salvação. Perguntamos-te: Já experimentas-te fazer o 
mesmo? Não afl ijas mais a tua alma, chega-te a Deus e Ele mesmo? Não afl ijas mais a tua alma, chega-te a Deus e Ele 
se lembrara de ti, e te salvará, só Ele te pode salvar.se lembrara de ti, e te salvará, só Ele te pode salvar.

Houve em tempos remotos um homem de Deus, chama-Houve em tempos remotos um homem de Deus, chama-
do Neemias, que apesar de se encontrar longe da sua pátria, do Neemias, que apesar de se encontrar longe da sua pátria, 

ele sofria em seu coração tristeza profunda, por saber do tris-ele sofria em seu coração tristeza profunda, por saber do tris-
te estado em que se encontrava Jerusalém, mas não fi cou te estado em que se encontrava Jerusalém, mas não fi cou 
por aqui, pois logo teve a feliz ideia de ir em seu socorro. por aqui, pois logo teve a feliz ideia de ir em seu socorro. 
Então em sua oração diz ao Senhor: Lembra-te de mim para Então em sua oração diz ao Senhor: Lembra-te de mim para 
o bem, ó meu Deus! Neemias 5:19. o bem, ó meu Deus! Neemias 5:19. 

Já alguma vez te lembraste de te dispores a agir para o Já alguma vez te lembraste de te dispores a agir para o 
bem dos outros? Eras um pecador perdido, agora és salvo bem dos outros? Eras um pecador perdido, agora és salvo 
pela graça de Deus; Se é que já ressuscitaste com Cristo, pela graça de Deus; Se é que já ressuscitaste com Cristo, 
para uma nova vida (Colossenses 3:1), roga então ao Senhor para uma nova vida (Colossenses 3:1), roga então ao Senhor 
que se lembre de ti para o bem. Quantos permanecem ainda que se lembre de ti para o bem. Quantos permanecem ainda 
presos ao pecado porque te esqueceste deles! A propósito presos ao pecado porque te esqueceste deles! A propósito 
estou-me recordando de José do Egito, o fi lho que inocente estou-me recordando de José do Egito, o fi lho que inocente 
e injustamente caiu na prisão, só porque não satisfez os de-e injustamente caiu na prisão, só porque não satisfez os de-
sejos pecaminosos da mulher de Potifar. Conforme se lê no sejos pecaminosos da mulher de Potifar. Conforme se lê no 
texto deste comentário.texto deste comentário.

Ali, naquele lugar, esquecido de todos, menos de Deus, Ali, naquele lugar, esquecido de todos, menos de Deus, 
um dia ele desvenda o mistério dos sonhos do padeiro e do um dia ele desvenda o mistério dos sonhos do padeiro e do 
copeiro-mor; o primeiro iria ser morto, mas o segundo iria ser copeiro-mor; o primeiro iria ser morto, mas o segundo iria ser 
posto em liberdade, voltando ao seu serviço distante do rei. posto em liberdade, voltando ao seu serviço distante do rei. 
Então José lhe pede: Lembra-te de mim quando te for bem; Então José lhe pede: Lembra-te de mim quando te for bem; 
usa de compaixão para comigo (Gen. 40:14). Do mal todos usa de compaixão para comigo (Gen. 40:14). Do mal todos 
se lembram, mas do bem todos se esquecem, assim José se lembram, mas do bem todos se esquecem, assim José 
continuou preso, não fora a intervenção de Deus. Há que fa-continuou preso, não fora a intervenção de Deus. Há que fa-
zer alguma coisa a favor dos cativos de Satanás. Quando te zer alguma coisa a favor dos cativos de Satanás. Quando te 
for bem, lembra-te diante do Rei dos que ainda estão presos.for bem, lembra-te diante do Rei dos que ainda estão presos.

A hora em que Jesus foi crucifi cado, recebendo sobre si A hora em que Jesus foi crucifi cado, recebendo sobre si 
mesmo o castigo que era devido a cada pecador, houve dois mesmo o castigo que era devido a cada pecador, houve dois 
pobres criminosos que também foram crucifi cados. Com a pobres criminosos que também foram crucifi cados. Com a 
diferença bastante grande de que eles estavam a receber o diferença bastante grande de que eles estavam a receber o 
castigo merecido devido aos seus feitos pecaminosos, mas castigo merecido devido aos seus feitos pecaminosos, mas 
Jesus nenhum mal fez. Ele é Santo em toda a Sua essên-Jesus nenhum mal fez. Ele é Santo em toda a Sua essên-
cia. Então um deles começou a blasfemar, enquanto o outro, cia. Então um deles começou a blasfemar, enquanto o outro, 

Escreve:Escreve:
Manuel Venade MartinsManuel Venade Martins

(Pastor Evangélico)(Pastor Evangélico)

consciente de que era pecador, se volta para Jesus e lhe consciente de que era pecador, se volta para Jesus e lhe 
suplica: Senhor lembra-te de mim, quando entrares no Teu suplica: Senhor lembra-te de mim, quando entrares no Teu 
reino! Lucas 23:42. Foi uma grande decisão, a deste homem, reino! Lucas 23:42. Foi uma grande decisão, a deste homem, 
pois Jesus lhe disse de imediato: Hoje estarás comigo no pois Jesus lhe disse de imediato: Hoje estarás comigo no 
Paraíso! Enquanto o blasfemador foi parar ao inferno, onde Paraíso! Enquanto o blasfemador foi parar ao inferno, onde 
permanecerá pela eternidade fora. Não blasfemes caro leitor! permanecerá pela eternidade fora. Não blasfemes caro leitor! 
Digo-te de coração, volta--te para Jesus e pede-lhe que se Digo-te de coração, volta--te para Jesus e pede-lhe que se 
lembre de ti. lembre de ti. 

Agora ainda estás a tempo, se com arrependimento sin-Agora ainda estás a tempo, se com arrependimento sin-
cero lhe confi ares o teu coração. De contrário poderás um dia cero lhe confi ares o teu coração. De contrário poderás um dia 
ouvir de Deus: Lembra-te que em tua vida terrena tiveste o ouvir de Deus: Lembra-te que em tua vida terrena tiveste o 
que escolheste (Lucas 16:25). O homem vive os seus peca-que escolheste (Lucas 16:25). O homem vive os seus peca-
dos com prazer e só quando sofre as consequências e se vê dos com prazer e só quando sofre as consequências e se vê 
em afl ição clama. Mas para muitos é tarde demais, como foi em afl ição clama. Mas para muitos é tarde demais, como foi 
o caso deste homem da parábola. Para o perdido é um aviso o caso deste homem da parábola. Para o perdido é um aviso 
para a Salvação, porque Deus não tem prazer na morte dele. para a Salvação, porque Deus não tem prazer na morte dele. 
Tu que acabas de ler este comentário, lembra-te enquanto é Tu que acabas de ler este comentário, lembra-te enquanto é 
tempo, amado leitor.tempo, amado leitor.

IMPORTANTEIMPORTANTE
Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-Se o amado leitor deseja mais e melhores esclarecimen-

tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 tos, pode contactar comigo através dos telefones 251 823 
463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 463 (em Portugal) ou 001 631 666.9238 (USA) ou, ainda, o 
nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, nosso representante para Portugal, Sr.ª Isabel Tenedório, 
pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.pelo telefone 251 107 069 ou pelo telemóvel 964 262 007.

Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: Se desejar, pode visitar o nosso Web site na Internet em: 
http://www.igrejaemanuel.orghttp://www.igrejaemanuel.org
 Pode ainda escrever para: Pode ainda escrever para:
 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
 14 Connecticut Ave. 14 Connecticut Ave.
 BAY SHORE, NY 11706-3007 BAY SHORE, NY 11706-3007
 USA USA

CAMPOS - Vila Nova de CerveiraCAMPOS - Vila Nova de Cerveira

DOMINGOS ANTÓNIODOMINGOS ANTÓNIO
DA COSTA GOMESDA COSTA GOMES
(Faleceu em 1 de julho de 2013)(Faleceu em 1 de julho de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúme-sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e ami-ras provas de carinho e ami-
zade recebidas aquando do zade recebidas aquando do 
velório e funeral do saudoso velório e funeral do saudoso 
extinto, vem, por este ÚNI-extinto, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas reconhecidamente a todas 
as pessoas que lhe mani-as pessoas que lhe mani-
festaram o seu sentimento festaram o seu sentimento 

de pesar e solidariedade.de pesar e solidariedade.
 Agradece igualmente a todos quantos estive- Agradece igualmente a todos quantos estive-
ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma 
do seu ente querido.do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

CAMPOS - Vila Nova de CerveiraCAMPOS - Vila Nova de Cerveira

IRACEMA FERNANDESIRACEMA FERNANDES
DA GRAÇADA GRAÇA

(Faleceu em 8 de julho de 2013)(Faleceu em 8 de julho de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúme-sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e ami-ras provas de carinho e ami-
zade recebidas aquando do zade recebidas aquando do 
velório e funeral da saudosa velório e funeral da saudosa 
extinta, vem, por este ÚNI-extinta, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas reconhecidamente a todas 
as pessoas que lhe mani-as pessoas que lhe mani-
festaram o seu sentimento festaram o seu sentimento 

de pesar e solidariedade.de pesar e solidariedade.
 Agradece igualmente a todos quantos estive- Agradece igualmente a todos quantos estive-
ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma 
do seu ente querido.do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

VALENÇAVALENÇA

TELMO LUÍSTELMO LUÍS
PEREIRAPEREIRA

(Faleceu em 8 de julho de 2013)(Faleceu em 8 de julho de 2013)

AGRADECIMENTOAGRADECIMENTO
  A FAMÍLIAA FAMÍLIA, profundamente , profundamente 
sensibilizada com as inúme-sensibilizada com as inúme-
ras provas de carinho e ami-ras provas de carinho e ami-
zade recebidas aquando do zade recebidas aquando do 
velório e funeral do saudoso velório e funeral do saudoso 
extinto, vem, por este ÚNI-extinto, vem, por este ÚNI-
CO MEIO, agradecer muito CO MEIO, agradecer muito 
reconhecidamente a todas reconhecidamente a todas 
as pessoas que lhe mani-as pessoas que lhe mani-
festaram o seu sentimento festaram o seu sentimento 

de pesar e solidariedade.de pesar e solidariedade.
 Agradece igualmente a todos quantos estive- Agradece igualmente a todos quantos estive-
ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma ram presentes na missa do 7.º dia em sufrágio da alma 
do seu ente querido.do seu ente querido.

Agência Funerária Adriano / Arão - Valença

O que não tem remédio, remediado estáO que não tem remédio, remediado está
Não é raro ser preciso dar tempo ao tempo para perce-Não é raro ser preciso dar tempo ao tempo para perce-

ber-mos a realidade em que estamos inseridos porque, como ber-mos a realidade em que estamos inseridos porque, como 
tantas vezes acontece, o que hoje é uma verdade irrefutável, tantas vezes acontece, o que hoje é uma verdade irrefutável, 
passado esse tempo, pode transforma-se numa mentira co-passado esse tempo, pode transforma-se numa mentira co-
lossal.lossal.

Faça-se então justiça a quem mais cedo do que todos Faça-se então justiça a quem mais cedo do que todos 
tenha visto a realidade tal como ela é e for acusado de pro-tenha visto a realidade tal como ela é e for acusado de pro-
feta da desgraça, louco, irrealista, perigoso agitador… entre feta da desgraça, louco, irrealista, perigoso agitador… entre 
outros palavrões menos abonatórios das virtudes humanas? outros palavrões menos abonatórios das virtudes humanas? 

Entre alguns desses visionários, vem-me à cabeça o Entre alguns desses visionários, vem-me à cabeça o 
nome de Medina Carreira que há anos vem alertando para nome de Medina Carreira que há anos vem alertando para 
o devaneio da gestão do Estado e consequentemente o fi m o devaneio da gestão do Estado e consequentemente o fi m 
da terceira república. Desde 2005 que a sua voz é um aler-da terceira república. Desde 2005 que a sua voz é um aler-
ta constante e na altura só não foi internado num hospício ta constante e na altura só não foi internado num hospício 
porque tem ar de avô simpático, parece um fi lósofo grego e porque tem ar de avô simpático, parece um fi lósofo grego e 
algumas das suas sábias “baboseiras” até faziam rir. algumas das suas sábias “baboseiras” até faziam rir. 

Mas algo mudou nos últimos tempos. Agora até o senhor Mas algo mudou nos últimos tempos. Agora até o senhor 
Presidente da República decidiu mandar tocar o sino a rebate Presidente da República decidiu mandar tocar o sino a rebate 
e convocar os principais partidos políticos para… pasmem-e convocar os principais partidos políticos para… pasmem-
se, … concertar um compromisso de salvação nacional e ele-se, … concertar um compromisso de salvação nacional e ele-
var a herói nacional quem há tanto tempo vinha avisando do var a herói nacional quem há tanto tempo vinha avisando do 
mau rumo seguido.mau rumo seguido.

Abençoado sejas Medina Carreira. Até parece que já Abençoado sejas Medina Carreira. Até parece que já 
estou a ver uma estátua sua no Terreiro do Paço com uma estou a ver uma estátua sua no Terreiro do Paço com uma 
placa a dizer: eis um homem extraordinário que teve razão placa a dizer: eis um homem extraordinário que teve razão 
antes de tempo!antes de tempo!

Uma dúvida subsiste porém; serão os nossos carrascos Uma dúvida subsiste porém; serão os nossos carrascos 
capazes de deixar de lado os seus interesses, soltar-se da capazes de deixar de lado os seus interesses, soltar-se da 
teia dos sistemas partidários e assumir de vez esse verdadei-teia dos sistemas partidários e assumir de vez esse verdadei-
ro desígnio de união para salvar o País?ro desígnio de união para salvar o País?

Vivemos num mundo de ilusão onde o que importa é o Vivemos num mundo de ilusão onde o que importa é o 
parecer ter. Mas hoje é cada vez mais evidente que a falência parecer ter. Mas hoje é cada vez mais evidente que a falência 
deste sistema é real. Será que ainda vamos a tempo de as-deste sistema é real. Será que ainda vamos a tempo de as-
sumir as responsabilidades e conseguir sair do pântano; ou sumir as responsabilidades e conseguir sair do pântano; ou 
Será que, como nos diz a sabedoria popular, o que não tem Será que, como nos diz a sabedoria popular, o que não tem 
remédio, remediado está?remédio, remediado está?

Acredito que melhores vias virão, que a história segue o Acredito que melhores vias virão, que a história segue o 
seu caminho e, depois de um ciclo, outro virá. Por isso acredi-seu caminho e, depois de um ciclo, outro virá. Por isso acredi-
to que, embora estejamos a viver no limite do abismo, haverá to que, embora estejamos a viver no limite do abismo, haverá 
sempre um futuro mais confortável para todos. sempre um futuro mais confortável para todos. 

Mas, para isso, teremos de ter a capacidade de ver o que Mas, para isso, teremos de ter a capacidade de ver o que 
por vezes não é visível aos olhos e a audácia de gerar ideias, por vezes não é visível aos olhos e a audácia de gerar ideias, 
novos conceitos e modelos de desenvolvimento, invertendo novos conceitos e modelos de desenvolvimento, invertendo 
paradigmas e dogmas, alguns dos quais exigirão pensar ao paradigmas e dogmas, alguns dos quais exigirão pensar ao 

contrário.contrário.
Mas calma, pensar ao Mas calma, pensar ao 

contrário não signifi ca uma contrário não signifi ca uma 
desgraça a acrescentar a desgraça a acrescentar a 
outra. Veja-se o exemplo outra. Veja-se o exemplo 
do atleta de salto em altura do atleta de salto em altura 
Dick Fosburry que, nos Jo-Dick Fosburry que, nos Jo-
gos Olímpicos do México em gos Olímpicos do México em 
1968, decidiu saltar a barra 1968, decidiu saltar a barra 
inclinando as costas sobre inclinando as costas sobre 
ela, contrariamente à técnica ela, contrariamente à técnica 
então usada, em que os atle-então usada, em que os atle-
tas saltavam para a frente. tas saltavam para a frente. 
Ao pensar ao contrário, Fos-Ao pensar ao contrário, Fos-
burry foi pioneiro na técnica que ainda hoje é usada, saltou burry foi pioneiro na técnica que ainda hoje é usada, saltou 
mais alto que qualquer outro, estabeleceu o record mundial e mais alto que qualquer outro, estabeleceu o record mundial e 
ganhou a medalha de ouro.ganhou a medalha de ouro.

Daí que, em face do que vemos, talvez ainda vamos a Daí que, em face do que vemos, talvez ainda vamos a 
tempo de dar um belo salto ao contrário, não?tempo de dar um belo salto ao contrário, não?

Vila Nova de Cerveira,Vila Nova de Cerveira,
 13 de Julho de 2013 13 de Julho de 2013

Escreve:Escreve:
Vítor Nelson EstevesVítor Nelson Esteves

Torres da SilvaTorres da Silva
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CERVEIRA NOVA CERVEIRA NOVA 
- o seu jornal- o seu jornal

Sugestões e outros registosSugestões e outros registos
Brilhantes as festas de S. João de Campos Brilhantes as festas de S. João de Campos 

Na fl uorescente freguesia Na fl uorescente freguesia 
de Campos, uma vez mais de Campos, uma vez mais 
foram realizadas as famosas foram realizadas as famosas 
festas de S. João que, como festas de S. João que, como 
habitualmente, constaram de habitualmente, constaram de 
arraiais, conjuntos musicais, arraiais, conjuntos musicais, 
verbenas, cerimónias reli-verbenas, cerimónias reli-
giosas, procissão, fogos-de-giosas, procissão, fogos-de-
artifício, etc..artifício, etc..

De registar as apoteóti-De registar as apoteóti-
cas marchas populares, que cas marchas populares, que 
não podiam faltar, uma vez não podiam faltar, uma vez 
que são sempre muito de-que são sempre muito de-
sejadas pelo povo que a to-sejadas pelo povo que a to-
dos encantou pelo agradável dos encantou pelo agradável 
sorriso aberto e doce olhar sorriso aberto e doce olhar 
das lindas raparigas com os das lindas raparigas com os 
seus lindos e vistosos trajes seus lindos e vistosos trajes 
fantasiados, espalhando boa fantasiados, espalhando boa 
disposição e alegria, pelo que está de parabéns a comissão disposição e alegria, pelo que está de parabéns a comissão 
de festas e toda a população dessa linda freguesia de Cam-de festas e toda a população dessa linda freguesia de Cam-
pos pela boa organização verifi cada durante a atuação das pos pela boa organização verifi cada durante a atuação das 
mesmas, que a todos maravilhou e onde se passaram horas mesmas, que a todos maravilhou e onde se passaram horas 
extasiantes e de inebriante beleza.extasiantes e de inebriante beleza.

Escreve:Escreve:
Gaspar Lopes VianaGaspar Lopes Viana

Na inauguração da sede da Caixa de Crédito Agrícola do Na inauguração da sede da Caixa de Crédito Agrícola do 
Noroeste é de recordar a fusão de Vila Nova de Cerveira em 1994Noroeste é de recordar a fusão de Vila Nova de Cerveira em 1994

Numa cerimónia que teve lugar no Numa cerimónia que teve lugar no 
dia 6 de julho, foi inaugurada a nova dia 6 de julho, foi inaugurada a nova 
sede administrativa da Caixa de Crédi-sede administrativa da Caixa de Crédi-
to Agrícola do Noroeste, na Praça Dr. to Agrícola do Noroeste, na Praça Dr. 
António Feio Ribeiro da Silva (Praça da António Feio Ribeiro da Silva (Praça da 
Abelheira), em Viana do Castelo.Abelheira), em Viana do Castelo.

Participaram muitos convidados na Participaram muitos convidados na 
sessão solene, onde foi descerrada sessão solene, onde foi descerrada 
uma placa comemorativa do evento e uma placa comemorativa do evento e 
usaram da palavra várias personalida-usaram da palavra várias personalida-
des ligadas ao Crédito Agrícola Mútuo e des ligadas ao Crédito Agrícola Mútuo e 
a outras instituições.a outras instituições.

O edifício agora inaugurado tem 6 O edifício agora inaugurado tem 6 
pisos, dois abaixo do nível do solo e pisos, dois abaixo do nível do solo e 
seis acima daquele nível e custou cerca seis acima daquele nível e custou cerca 
cinco milhões de euros.cinco milhões de euros.

Segundo Avelino Meira, presiden-Segundo Avelino Meira, presiden-
te do Conselho Geral e Supervisão te do Conselho Geral e Supervisão 
da Caixa, o objetivo da construção de da Caixa, o objetivo da construção de 
uma nova sede administrativa deve-se uma nova sede administrativa deve-se 
ao «crescimento da Caixa, sobretudo ao «crescimento da Caixa, sobretudo 
a partir das fusões realizadas em 1994 a partir das fusões realizadas em 1994 
(todas as caixas do distrito de Viana do (todas as caixas do distrito de Viana do 
Castelo) e 2008 (integração da Caixa Castelo) e 2008 (integração da Caixa 
de Barcelos)». Respondendo a uma de Barcelos)». Respondendo a uma 
pergunta sobre a importância que a Cai-pergunta sobre a importância que a Cai-
xa de Crédito Agrícola do Noroeste tem xa de Crédito Agrícola do Noroeste tem 
no contexto nacional, o mesmo Avelino no contexto nacional, o mesmo Avelino 
Meira disse que a «Caixa do Noroeste Meira disse que a «Caixa do Noroeste 
é uma das grandes caixas, das 83 que é uma das grandes caixas, das 83 que 
compõem o Sistema Integrado coorde-compõem o Sistema Integrado coorde-
nado pela Caixa Central».nado pela Caixa Central».

A Caixa tem 282 milhões de créditos A Caixa tem 282 milhões de créditos 
concedidos; 380 milhões de euros de concedidos; 380 milhões de euros de 
depósitos totais; cerca de 700 milhões depósitos totais; cerca de 700 milhões 
de euros de volume de negócios; quota de euros de volume de negócios; quota 
de mercado na região de 8,30% em de-de mercado na região de 8,30% em de-
pósitos e 7,30% em crédito concedido.pósitos e 7,30% em crédito concedido.

A sua atividade é desenvolvida em A sua atividade é desenvolvida em 
onze municípios do distrito de Viana do onze municípios do distrito de Viana do 
Castelo e um (Barcelos) do distrito de Castelo e um (Barcelos) do distrito de 

Braga, através de 24 agências, onde Braga, através de 24 agências, onde 
trabalham cento e três colaboradores.trabalham cento e três colaboradores.

Tem mais de nove mil associados Tem mais de nove mil associados 
cooperadores e cerca de 90 000 clien-cooperadores e cerca de 90 000 clien-
tes.tes.

Importa sublinhar que para o impor-Importa sublinhar que para o impor-
tante desenvolvimento que esta institui-tante desenvolvimento que esta institui-
ção de crédito atingiu muito contribuí-ção de crédito atingiu muito contribuí-
ram José Correia da Silva, presidente ram José Correia da Silva, presidente 
do Conselho de Administração Executi-do Conselho de Administração Executi-
vo, e Avelino Meira, presidente do Con-vo, e Avelino Meira, presidente do Con-
selho Geral e Supervisão da Caixa.selho Geral e Supervisão da Caixa.

Recorde-se que a Caixa de Crédito Recorde-se que a Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Vila Nova de Cervei-Agrícola Mútuo de Vila Nova de Cervei-
ra, que também fez fusão com a do Alto ra, que também fez fusão com a do Alto 
Minho (hoje do Noroeste devido à Fu-Minho (hoje do Noroeste devido à Fu-

são com a de Barcelos) em 1994, foi a são com a de Barcelos) em 1994, foi a 
pioneira nas fusões do distrito, quando pioneira nas fusões do distrito, quando 
em 1986 fez a fusão com a Caixa de em 1986 fez a fusão com a Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de S. Miguel de Crédito Agrícola Mútuo de S. Miguel de 
Fontoura, com sede em Valença, e em Fontoura, com sede em Valença, e em 
1992 com a Caixa de Crédito Agrícola 1992 com a Caixa de Crédito Agrícola 
de Paredes de Coura.de Paredes de Coura.

Recordamos ainda que no início de Recordamos ainda que no início de 
1987 a Caixa de Cerveira instalou um 1987 a Caixa de Cerveira instalou um 
balcão na sede do concelho de Cami-balcão na sede do concelho de Cami-
nha, logo, portanto, quando em 1994 nha, logo, portanto, quando em 1994 
foi efetuada a fusão distrital, Vila Nova foi efetuada a fusão distrital, Vila Nova 
de Cerveira já incorporava quatro con-de Cerveira já incorporava quatro con-
celhos dos 11 do distrito de Viana do celhos dos 11 do distrito de Viana do 
Castelo.Castelo.

E.C.E.C.

Alunos dos 3 aos 12 anos do Agrupamento de Escolas de Alunos dos 3 aos 12 anos do Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Cerveira aprendem a ser empreendedores Vila Nova de Cerveira aprendem a ser empreendedores 
e a ter ideias para mudar o Mundoe a ter ideias para mudar o Mundo

Alunos do Agrupamento de Escolas Alunos do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova de Cerveira, do pré-es-de Vila Nova de Cerveira, do pré-es-
colar e dos  primeiro e segundo ciclos, colar e dos  primeiro e segundo ciclos, 
aprendem a ser empreendedores e a aprendem a ser empreendedores e a 
desenvolver projetos a partir de ideias desenvolver projetos a partir de ideias 
suas. suas. 

Esta metodologia surgiu a partir de Esta metodologia surgiu a partir de 
uma formação, frequentada por algu-uma formação, frequentada por algu-
mas professoras do agrupamento, a mas professoras do agrupamento, a 
Educadora Teresa Garrido e as profes-Educadora Teresa Garrido e as profes-
soras Guilhermina Póvoa, Susana An-soras Guilhermina Póvoa, Susana An-
jos e Manuela Campos, promovida pelo jos e Manuela Campos, promovida pelo 
IPVC, a  CIM Alto Minho e pelo Centro IPVC, a  CIM Alto Minho e pelo Centro 
Educativo Alice Nabeiro.Educativo Alice Nabeiro.

Um dos objetivos destes projetos é Um dos objetivos destes projetos é 
despertar o espírito empreendedor nas despertar o espírito empreendedor nas 
crianças, ainda na escola, e proporcio-crianças, ainda na escola, e proporcio-
nar-lhes uma visão clara do mundo, nar-lhes uma visão clara do mundo, 
aliada a valores como: honestidade, aliada a valores como: honestidade, 
perseverança, respeito, sustentabilida-perseverança, respeito, sustentabilida-
de, coragem e sensibilidade.de, coragem e sensibilidade.

Os jovens empreendedores desen-Os jovens empreendedores desen-
volveram projetos que correspondiam volveram projetos que correspondiam 
ao cumprimento dos seus sonhos, mes-ao cumprimento dos seus sonhos, mes-
mo aqueles que pareciam impossíveis. mo aqueles que pareciam impossíveis. 
Assim, os alunos da sala 4 do Centro Assim, os alunos da sala 4 do Centro 
Escolar de Cerveira, com crianças de Escolar de Cerveira, com crianças de 
três e quatro anos, apesar da sua ten-três e quatro anos, apesar da sua ten-
ra idade, conseguiram expor as suas ra idade, conseguiram expor as suas 
ideias e concretizaram os seus projetos. ideias e concretizaram os seus projetos. 
A partir do sonhos como brincar com as A partir do sonhos como brincar com as 
mães ou as famílias no Castelinho, ir mães ou as famílias no Castelinho, ir 
aos baloiços, jogar à bola e brincar com aos baloiços, jogar à bola e brincar com 
os seus brinquedos preferidos, fazer os seus brinquedos preferidos, fazer 
bonecos com maçãs, desenhar e fazer bonecos com maçãs, desenhar e fazer 
colagem, apanhar borboletas ou brincar colagem, apanhar borboletas ou brincar 
com tendas, realizou-se uma festa no com tendas, realizou-se uma festa no 
parque do Castelinho, com as famílias. parque do Castelinho, com as famílias. 
A festa fi nal foi meticulosamente organi-A festa fi nal foi meticulosamente organi-
zada e preparada tendo em conta uma zada e preparada tendo em conta uma 
metodologia de empreendedorismo metodologia de empreendedorismo 
adaptada a estas idades. adaptada a estas idades. 

A festa realizou-se no dia 22 de A festa realizou-se no dia 22 de 
maio. As famílias marcaram presença maio. As famílias marcaram presença 
em peso… pais, mães, irmãos, primos, em peso… pais, mães, irmãos, primos, 
madrinhas, avós e até um bisavô, de-madrinhas, avós e até um bisavô, de-
liciando os pequenotes, que viram, as-liciando os pequenotes, que viram, as-
sim, o seu sonho realizado.sim, o seu sonho realizado.

Foi uma tarde bem passada, com Foi uma tarde bem passada, com 
muito mimo, muita brincadeira e em que muito mimo, muita brincadeira e em que 
estas crianças cresceram pois, fruto do estas crianças cresceram pois, fruto do 
seu trabalho e empenho, alcançaram seu trabalho e empenho, alcançaram 
os seus objetivos. Esta foi uma primeira os seus objetivos. Esta foi uma primeira 
experiencia de uma fi losofi a que as de-experiencia de uma fi losofi a que as de-
verá acompanhar toda a vida. verá acompanhar toda a vida. 

Esta mesma metodologia foi aplica-Esta mesma metodologia foi aplica-
da em duas turmas do Centro Escolar da em duas turmas do Centro Escolar 
de Vila Nova de Cerveira pelas turmas de Vila Nova de Cerveira pelas turmas 
do 3.º A e 4.º C, que também criaram do 3.º A e 4.º C, que também criaram 
e desenvolveram projetos empreende-e desenvolveram projetos empreende-
dores, envolvendo pais e toda a comu-dores, envolvendo pais e toda a comu-
nidade, o momento alto foi a fi nal de nidade, o momento alto foi a fi nal de 
um torneio de futebol, inter turmas, que um torneio de futebol, inter turmas, que 
decorreu no dia 14 de junho no campo decorreu no dia 14 de junho no campo 
de jogos de Centro Escolar de Cerveira. de jogos de Centro Escolar de Cerveira. 

No segundo ciclo, a aprendizagem No segundo ciclo, a aprendizagem 
do empreendedorismo fez-se no clube do empreendedorismo fez-se no clube 
Viv‘Arte, com alunos dos quinto e sexto Viv‘Arte, com alunos dos quinto e sexto 
anos, que criaram fantoches para fazer anos, que criaram fantoches para fazer 
um teatro que apresentaram aos cole-um teatro que apresentaram aos cole-
gas do pré-escolar do Centro Escolar gas do pré-escolar do Centro Escolar 
de Cerveira.de Cerveira.

Este projeto foi concretizado com Este projeto foi concretizado com 
os alunos do clube, sob a orientação da os alunos do clube, sob a orientação da 
professora Teresa Bouça Nova, com a professora Teresa Bouça Nova, com a 
colaboração das professoras Augusta colaboração das professoras Augusta 
Abreu e Manuela Campos.Abreu e Manuela Campos.

O teatro de fantoches surgiu de um O teatro de fantoches surgiu de um 
projeto empreendedor deste grupo de projeto empreendedor deste grupo de 
jovens artistas, que, tal como os seus jovens artistas, que, tal como os seus 
colegas mais novos, aplicaram a me-colegas mais novos, aplicaram a me-
todologia do empreendedorismo e re-todologia do empreendedorismo e re-
solveram meter mãos à obra e produzir solveram meter mãos à obra e produzir 
fantoches e o respetivo cenário, basea-fantoches e o respetivo cenário, basea-
do num conto russo, “A casa da Mosca do num conto russo, “A casa da Mosca 
Fosca” de Eva Majuto.Fosca” de Eva Majuto.

De salientar que o Agrupamento de De salientar que o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Cerveira foi Escolas de Vila Nova de Cerveira foi 
o único no distrito que desenvolveu e o único no distrito que desenvolveu e 
concretizou projetos empreendedores concretizou projetos empreendedores 
nos três níveis de ensino, aos quais se nos três níveis de ensino, aos quais se 
destinava a formação.destinava a formação.

Manuela Campos, Teresa Garrido, Manuela Campos, Teresa Garrido, 
Guilhermina Póvoa Guilhermina Póvoa 

e Susana Anjose Susana Anjos

“Tombo de Usos” da Freguesia “Tombo de Usos” da Freguesia 
de Vila Nova de Cerveirade Vila Nova de Cerveira

Não constando no rol do inventário patrimonial da fregue-Não constando no rol do inventário patrimonial da fregue-
sia de Vila Nova de Cerveira e, por sua vez, desconhecendo-sia de Vila Nova de Cerveira e, por sua vez, desconhecendo-
se até agora o seu paradeiro, após múltiplos anos de persis-se até agora o seu paradeiro, após múltiplos anos de persis-
tentes diligências, a Junta de Freguesia acaba de reaver o tentes diligências, a Junta de Freguesia acaba de reaver o 
“Tombo que Serve de Livro de Usos da Freguesia”. “Tombo que Serve de Livro de Usos da Freguesia”. 

Em razoável estado de conservação, este relevante docu-Em razoável estado de conservação, este relevante docu-
mento datado de 1784, cataloga os bens de raiz da freguesia mento datado de 1784, cataloga os bens de raiz da freguesia 
de V. N. de Cerveira, bem como a rigorosa descrição relativa de V. N. de Cerveira, bem como a rigorosa descrição relativa 
à sua delimitação territorial com as freguesias circunvizinhas à sua delimitação territorial com as freguesias circunvizinhas 
de Loivo, Candemil, Reboreda e Lovelhe. de Loivo, Candemil, Reboreda e Lovelhe. 

Do mesmo modo, aquilo que entre nós poderia não pas-Do mesmo modo, aquilo que entre nós poderia não pas-
sar de uma simples lenda sobre a origem da capela de São sar de uma simples lenda sobre a origem da capela de São 
Roque do lugar das Cortes, segundo o Tombo de Usos da Roque do lugar das Cortes, segundo o Tombo de Usos da 
Freguesia:Freguesia: (…) há a tradição constante de que (a capela de  (…) há a tradição constante de que (a capela de 
São Roque) fora em outros tempos Matriz desta freguesia. São Roque) fora em outros tempos Matriz desta freguesia. 
Bem o prova a sua formatura em cujo adro existem ainda Bem o prova a sua formatura em cujo adro existem ainda 
algumas sepulturas (…) que bem provam a dita tradição. E algumas sepulturas (…) que bem provam a dita tradição. E 
disse ele, Reverendo Atombante, se lembrava que no tempo disse ele, Reverendo Atombante, se lembrava que no tempo 
de menino vira nela sepultar duas mulheres (…).  de menino vira nela sepultar duas mulheres (…).  

Na conjuntura, foi também descoberto no Arquivo Distrital Na conjuntura, foi também descoberto no Arquivo Distrital 
de Braga, o “Tombo Velho” da Igreja Paroquial de São Cipria-de Braga, o “Tombo Velho” da Igreja Paroquial de São Cipria-
no (São Cibrão) de V. N. de Cerveira, datado de 1548. no (São Cibrão) de V. N. de Cerveira, datado de 1548. 

Os dois Tombos, após a sua digitalização e transcrição, Os dois Tombos, após a sua digitalização e transcrição, 
vão ser editados em livro pela Junta de Freguesia. Posterior-vão ser editados em livro pela Junta de Freguesia. Posterior-
mente\ fi carão disponíveis para consulta pública, no Arquivo mente\ fi carão disponíveis para consulta pública, no Arquivo 
Municipal de V.N. de Cerveira. Municipal de V.N. de Cerveira. 

**Nota**Nota: O “Tombamento”, que também signifi ca “Arqui-: O “Tombamento”, que também signifi ca “Arqui-
vo”, é o ato de reconhecimento do valor cultural de um bem, vo”, é o ato de reconhecimento do valor cultural de um bem, 
que o transforma em património ofi cial e institui regime jurídi-que o transforma em património ofi cial e institui regime jurídi-
co especial de propriedade, levando em conta a sua função co especial de propriedade, levando em conta a sua função 
social. Um bem cultural é “Tombado”, quando passa a fi gurar social. Um bem cultural é “Tombado”, quando passa a fi gurar 
na relação dos bens culturais que tiveram a sua importância na relação dos bens culturais que tiveram a sua importância 
histórica, artística ou cultural reconhecida por algum órgão histórica, artística ou cultural reconhecida por algum órgão 
que tem essa atribuição. que tem essa atribuição. 

O instituto de “Tombamento” coloca sob tutela pública os O instituto de “Tombamento” coloca sob tutela pública os 
bens móveis e imóveis públicos ou privados que, por suas bens móveis e imóveis públicos ou privados que, por suas 
características históricas, artísticas, estéticas, arquitetónicas, características históricas, artísticas, estéticas, arquitetónicas, 
arqueológicas ou documental e ambiental, integram-se ao arqueológicas ou documental e ambiental, integram-se ao 
património cultural de uma localidade, freguesia, município, património cultural de uma localidade, freguesia, município, 
nação ou Estado. nação ou Estado. 

O nome “Tombamento” advém da Torre do Tombo, o ar-O nome “Tombamento” advém da Torre do Tombo, o ar-
quivo público nacional, onde eram (estão) guardados e con-quivo público nacional, onde eram (estão) guardados e con-
servados documentos importantes. servados documentos importantes. 

** Fonte:** Fonte: wikipédia – enciclopédia livre wikipédia – enciclopédia livre

Junta de Freguesia de V.N. de Cerveira, Junta de Freguesia de V.N. de Cerveira, 
julho de 2013. julho de 2013. 
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